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Här är ett verk, som långse'n haft

Bland rätta Christna höjd och värde:

Ej under! Ty de häraf lärde

Mot döden gä med himmelsk kraft.

Ett tidhvarf nu till ända skridit,

Då vi af Herrans ord ha sett,

Hvad ångst, hvad qual, hvad blodig svett

Vår Jesus för vår skull har lidit,

Ty han all vår missgerning bar:

Guds egen Son för Menskjor blöder,

Och så hans kärlek öfverflöder,

At Gud blir oss en blidkad Far.

Så dyr, så herrlig, stor och vigtig

Vår fastelag jag anse bort;

Ty har ock det mig muntrad gjort

At efterse, hvad den är pliktig,

Som så fått vinna Skaparns nåd.

En upplyst Själ kan ej tillstädjas

Af någon ting at högre glädjas

Än denne Herrans magt och råd.

Ty har ock jag med dubbel fägnad

Förnött härvid en ledig stund

At se vår rätta sällhets grund

Och den, hvars mildhet tar i hägnad



Så många tusend menskjolif:

Jag ansåg för en kär förrättning

Med detta verkets öfversättning

At ha ett nyttigt tidsfördrif.

Här lärs, hvad mest kan Menskjor^pryda

At vörda Skaparns högsta Son,

At christligt nyttja tidens lån,

At Allvishetens lagar lyda,

I lugn och stormar lika nöjd;

Som andlig Hjelte döden bida

Och under Lifsens Furste strida

Mot afgrund, verlcl och lustans fröjd.

Jag vet, hur högt min Mor behagar,

Hvad ädelt, rent och gudligt är;

Hur samvets frid är henne kär,

Hur hon i all sin vandel lagar

At med sin Gud i vänskap stå.

Ty hoppas jag det gunstigt tydes,

At med dess Namn mitt arbe t' prydes

Den ljufsta vinst jag önskat få.

[I757-J
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N:o 2.

Til

Högvälborne,

Högvördige och Höglärde

samt

Hög: Ädle och Högacktade

Riksens Höglofl: Ständers Banco Herrar

Fullmäcktige

vid

Ny:Åhret 1760.

Så liusnar upp en dag på framtids mörcka fält,

Vist är en högre hand, som detta li-uset stält.

Från efvighetens rymd det sina strålar kastar

Ock in i samma svalg i blincken åter-hastar.

Du dolda Maijestät af efvig Gudoms prackt,

Ett enda alt i alt af kärlek ock af mackt,

Upplyft ett uselt stoft att för din tron framträda

Ock i en helig frögd om dina under qväda,
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Hur sielf i dag din hand ett tid-hvarf åter-tar,

Förbytt från gammalt godt til nya sällhets-dar;

En vacker afton-sol med sina bleka strålar

Ger morgon-dagen frögd ock nya nöijen målar.

Min Skald-Gudinna kom, at under frögd ock ve

Förgänglighetens glantz i tidens åldrar se,

Hur timman i sitt språng med åhret glättugt spelar,

Tils båda af sitt skinn en lika skugga delar,

Hur dagar liksom moln försvinna med en flackt,

Fast lyftes ögat opp, syns at de secler räckt,

Att alla tidens lopp fullkomnas til den ähra,

Som tidens Herre sielf vill af sitt värck begära.

Så kom, min tancke-kraft, at nå ett före-mål,

Det i sig sielf är stort förutan tvång ock prål;

Jag väckes menlöst upp, min tysthet kan eij döllja

De trogna suckars rop, som här min penna föllja.

* * *

Du ädla Rikets Värck, dess heder, gagn ock pris,

För Foster-landets väl ett frucktbart Paradis,

Til lif ock krafter du det gamla Sverje lyftar,

Ock all din ähro-lust på hennes bästa syftar.
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Din styrcka ock din magt blif som ett ymnogt arf,

Hvars ränta dubbel öks till dubbla tide-hvarf.

Blif lik ett blomster-fält, som syn ock hierta gläder,

Där skiörden samlas in i lugn ock stilla väder.o

Den store Gudens' hand, som mildt ut-sträckes än,

Välsigne i din skiörd de ädla Skiörde-Män,

Som under Ämbets plickt af redlig blod ock anda

Här uti rad ock dåd riks-kroppen gå tillhanda,

Som se med egna lius, som rätt ock väl förstå,

Att lika stora värf en lika skiötzel få,

Att punckten utaf alt fullkomnas i den Lähra

För Gud ock Kung ock Land ock Foster-Brödrens ähra.

*

Så läggs min önskan nu med ödmiuk vördnad ner,

Tag den med mildhet upp, min Skald-Gudinna ber.

Ock den som tiden styr, han giöre eder gamla

Att nögda åhr ock dar med glada hiertan samla.

Carl Mich: Bellman:



N:o 3.

Öfver

Stats-Commissarien och

Riddaren af Kongl. Nordstjeme-Orden

Välborne

Herr BENGT
RUDENSKIÖLDS

död

den 22 April 1760.

Så samlas Menskj o-Flocken

Med qual och suck och rop,

Från Adam hela skocken,

Till mull och aska hop.

En som fått purpur hysa,

En Usling arm och klen,

De båda lika lysa

Bland sina Fäders ben.

Så sker, när Döden ställer

Sig fram i sin Person,

En Kung sin krona fäller

Och somnar från sin tron



En Rik sin guldklimp vänder,

Han ser pä den och ler;

Han fröjdas, men hvad händer:

Han har däraf ej mer.

Ja men, man sig beklagar,

Man tycks så noga se

Förgänglighetens lagar

Blott nya sorger ge.

Man öppnar dock sitt hjerta

Mest i den lilla punkt:

At i all fröjd är smärta

Och lifvet är så tungt.o

Säll den som dör till hvila

I oförgänglig fröjd:

När verldsens stormar ila,

Är han i lugnet nöjd;

Han lefver och han skådar

Guds klarhet; natt och dag

Hans muntra själ bebådar

Guds helga välbehag.

Så måst nu Sverige mista

En redlig Ämbets-Man,

Som till sitt alrasista

Af ädel ifver brann



At under svett och möda
Till Kronans tjenst och fl

Rådslagen understöda

I Riksens Stats-Contor.

Den sanna Dygden gråter

Och ses här modfält stå

At se en Vän nu åter

Ur sina armar gå.

En stund tycks hon begrunda

Hon märker, ser och vet:

At uppå jordens runda

Är alt förgänglighet.

Guds milda kärleks öga

Såg nu sitt verk här an,

Han tog det till sitt höga,

Dess värde han nog fann.

Man hemlig saknad märker

Af Himlens sträckta hand,

Och hela hjertat värker

Uti vårt Fosterland.

Dess Namn en evig ära

I tide-böckren tar,

När de ett vittne bära,

Hvad högt han innebar.



Förvandlings-timman klämta.

Han ser med andra ljus

Nu större skatter hämta

Utaf Guds rika Hus.

C. M. B.



N:o 4.

Vid

Secreterarens och Kämnärens,

Herr

CLAES ARRHÉN
von KAPFELMANS

samt

Mademoiselle

CATHARINA CHRIST.

BELLMANS

bröllops-dag

den Februarii 1763.

Så lefver än med mycken ära

En gammal Vän på Jorden quar,

Den bästa Vän, som hjertat har

Och som dess krafter bäst kan nära,

Som är så genom mild och god,

Som rör och muntrar opp naturen,

Som till de alraminsta djuren

Utgjuter eld i lif och blod.



Välkommen hit at dig nu fästa

Och gör ej någon kart visit;

Rom löna kärlek, tro och nit,

Och tänk pä Tvänne Hjertans bästa.

Ja! Astrild, gör hvad du förmår;

Kom! hjelp din Vän, som är i våda

Lät se! at du kan hälsa båda

Och läka hjertats ömma sår.

Ja! Astrild, verlden ser så gerna,

At du är quick och lefver än:

Här kommer nu min fröjd igen;

Jag skådar dygdens ledestjerna,

Som dig och dem så upplyst har.

Du vänskap altid löna plägar,

Du rosor strött på deras vägar

Och ändtlig nu gjort saken klar.

Dig Vandringsman i dag vi skåda

Uppå en altför vacker färd; -

Du är vår hela ömhet värd,

Vi dig en öppen boning båda.

Intag din plats, du sjelfver rår,

Och pass man på så hastigt ila;

Blif quar i en välsignad hvila,

Till solen ändtlig nedergår.



Men höga Himmel, jag mig vänder

Ifrån en flygtig tanke-tropp,

Och för Två Käras lif och lopp

Jag hela hjertat till dig sänder.

Gör deras lefnad lik en ström,

Som utan sorl och buller flödar,

Där lifvets skepp sig lagom mödar

Och resan blir en ljuflig dröm.

Gån, ädla Par, till nöjda dagar;

En mägtig svärm står utan-för

Och slår på detta nöjets dör.

Ja! sjelf Poeten sig beklagar.

Njut styrka, sällhet, kraft och lif!

Mitt öga re'n kan se och finna

Er verld så täck och klar upprinna

Uti ett ljufligt perspective.

Gån in i hälsans friska 1 under,

Och smaken söttman af det lif,

Där oskuld är ett tidsfördrif

Och äran bor på dygdens grunder,

Där vänskap liksom kärlek rår

Och båda sina bojor bära

Till hjertats fröjd och Himlens ära

I många sälla dar och år.



Lät alla åldrar glättugt svinna,

Lät Lifvet blifva Dödens Vän;
Här kommer nu min sorg igen.

Förgänglighet, du Regentinna,

I ditt beslut var mild och sen,

Tills hvar och en sin afton väntar

Och nöj dt vid sensta åldren trängtar

Till ro bland sina Fäders ben.



N:o 5.

Tankar

öfver

Cornetten vid Adelsfane-Regementet,

Välborne Herr

ANDERS ADOLPH
von HEYNNES

dödsfall.

Förgänglighet, som al-ting leder

Och lik en ljung-eld quick och vreder

En blomma med en stubbe tär!

Naturen för din spira bäfvar,

Ett solgrand mot ditt välde sträfvar,

Och minsta matk din Ovän är.

Hvi blef du Verldens Regentinna?

At hon för dina bud må svinna

Och slå sin hela fägring kull.

Hvi har du Döden i ditt rike

Som närmsta Vän och bästa Like,

At alt förvandla till sin mull?



Hvi kan du ej ditt välde glömma?
Den späda plantan ur sin gömma

Vid morgon-solen tittar opp.

Men bäst hon ät sin sommar myser,

Hon för sin sista afton ryser

Och sluter till en bruten knopp.

Vår svaga Mensklighet så talar

Och i sin sorg sig ej hugsvalar,

Men glömmer bort en evig Lag.

Hur älskar hon ej detta fängsel,

Tills Döden löser bom och stängsel

Och ger den rätta frihets-dag.

Det är så med vår glans och lycka:

Man fröjdas åt en bräcklig krycka

Och af sitt fall så litet vet.

Men hur sig våra tankar blanda,

Så vittnar dock till slut vår anda:

Alt jordiskt har förgänglighet.

Ur dessa rymder från oss träder

Och går nu bort till sina Fäder

En ung och trötter Vandrings-man,

Som all sin tid, sitt vett och snille

I jordens ans begrafva ville,

At lemna skörden åt en ann.



Det lifvet går från all vår möda,

Som födslen gaf en rätt at öda,

Hvad kärlek fram till verlden bär.

För öm at dra en blodig klinga,

Vill han till kärlek jorden bringa

Och ger dess skott ett ljuft besvär.

Uti en verld, där ondskan hvilar

Och sofver sött på sina pilar,

Är svårt at teckna dygden af;

Men där hon finns, hon sjelfver strålar,

Och detta stoftet oss afmålar

En dygdig Man uti sin graf.

En ifrig hand sin styrka mister,

Här nyttig tanke-gåfva brister,

Och ögat ser ett stelnadt blod.

En tacksam Efterverld skall bära

Den Vandrings-mannen pris och ära:

Hvar blomma blir hans äre-stod.

[Dec. 1763.] C. M. B.

Bellntan, Dikter till enskilda. I,



N:o 6.

- Tankar

vid

Fru

HEDVIG ELEONORA
HALLMANS

graf,

den 7 Maj 1764.

Evas Döttrar, frid och heder,

Sällhet i er täcka tropp!

Tagen här, för alt jag beder,

Mitt besök ej illa opp.

Lappri, låren J väl svara,

Säg oss blott ditt är'nde fort,

Hvad du har at oss förklara,

Och hvad nytt uppå din ort.

Gerna at er lystnad mätta

Vill jag säga, hvad jag vet,

Och er stora ting berätta

Om var glans och herrlighet.



Om vår verld och hennes lustar,

Hur hvar dansar på sin brant,

Hur den minsta myggen rustar

Som den största elefant.

Hur man än i verlden visar,

At man lefver och är till,

Hur man den för lycklig prisar,

Som med lyckan sjelf far vill.

Hur man den för Hjelte kallar,

Den Hjeltinna och Martyr,

Som ifrån de helga vallar

Vid det minsta buller flyr.

Hur emellan tusend glödar

Våra andar sväfva här,

Huru Döden all-ting dödar,

Huru tiden alt förtär.

Hur den skönsta blomma vissnar

Vid en nässla, som går opp.

Evas Döttrar, ack! jag hisnar.

Ja, hvad syns er alt vårt lopp?

Tron J för all verldens lycka

At vår gamla Mor och Far

Ville till er boning rycka

På en timma eller par?



Nej min-sann, vår glans är väder,

Våra stora verk ett damm,
Våra lif en målad fjäder,

Som af stormar drifves fram.

Är det mödan värdt at tåga

Fram på en så ängslig park,

Där hvart hjerta bär sin plåga,

Från en Träl till en Monark?
Där så många tusend flämta

Och med fälda händer stå,

Lyssna om de slagen klämta,

At de en gång hvila må.

Evighetens lag fullbordar

Våra suckar och vårt lopp,

Och det stoftet man nu jordar

Vittnar, at vi äga hopp

Från vårt fängsel en gång rycka,

Som en fogel ur sin bur.

Bort! ditt ledband och min krycka,

Se'n vi druckit kalken ur.

Sälla Döda! du som hvilar

J din Maka och dess själ,

Kärlek kysser sina pilar,

Då din anda orer farväl.D



Du har oppfyllt ägta-lagen,

Jord och Himmel till behag.

Ja! din myrten denna dagen

J en dubbel krona tag.

Hvila dig, du stilla hjerta!

Gå till ro, du bleka Hamn,
Som så länge i din smärta

Stod förnöjd i Dödens famn,

Som med suck och menlös vilja

Ödets Gud ditt öde gaf,

A t ditt skepp ur vågen skilja

På vårt stora sorge-haf.

Sof då sött, ditt hufvud luta,

Slut ditt öga utan knot,

Som den nåden fått at gjuta

Tårar ut vid korsets fot.

Dygden gråter; Ondskan larmar;

Här är intet mycket godt.

Fäll nu dina matta armar,

Se'n du har din krona fått.

Nu blir jag alt mera tyster.

Tyst! Er Vän, hon sofver nu.

Sörj en vackert edar Syster,

Sörjen en så dygdig Fru!



Dygden var dess Regentinna,

Gud dess sköld, dess käpp och staf.

Evas Döttrar! er besinna,

Och strö blomster pä dess graf.

C.M.B***



N:o 7.

Vet, kyske Joseph förlora sin rätt,

Lemna sin nattrock till Frun för at slippa.

Gör Joseph Strömbom nu på samma sätt,

Mors sax har ej mera at klippa.

De Oförmögna vi önska alt godt,

Kärleken bör ej därföre upphöra.

Hvad vi ej kunna, bör Grannarne göra.

Skål, käre Strömbom, du har fått din lott

1764.]



N:o 8.

Till

Registratorn i Stora Cancelliet

Joh: Fr: Juslén.

Min högtärade kära Bror Registrator!

Bakom bergen bland ugglor, ufvar och skator

Nöter jag min usla dag, polimeja,

Efter ödet och dess lag, pytiheja.

Det skulle mig af hjerta fägna och fröjda,

Om min Broder och mina Vänner må nöjda

Uti Stockholm bland besvär, polimeja,

Jag pä landet trifs så där, pytiheja.

Vi ha ruskit, och horizonten är mulen,

Solen borta och luften bister och kulen.

Ja, jag svär vid Antichrist, polimeja,

Lappmudd nu behöfves visst, pytiheja.



25

Önskligt vore, om kära Bror kom hit neder,

Om ej förr, så gör i Jul oss den heder!

Då sku vi på dans-kalas, polimeja,

Öl-fiol och brännvins-bas, pytiheja.

Lustigt sku vi då surra om uppå klacken.

Den ej dricker skall stopet smälla i nacken.

At Pundhufvud skall slinka kring, polimeja,

Håll caché, nämn ingenting, pytiheja.

Bror må tro, at Bond-Cloris här hon hofverar,

Snörper uppå sin lilla munn, proponerar

Kärleks-larm och sängelag, polimeja,

Håll caché, det beder jag, pytiheja.

Bror må tro, nio-dalers-sedeln här fäller.

Jag kan Brudgum få bli med femton Mamseller.

Kronans mynt har här sin halt, polimeja,

Håll caché, nämn ej för alt, pytiheja.

Bror må tro, at här vankar färskt smör och grädda,

Rökta skinkor med gröna blad, brax och gädda.

Rudor spritta kring vår tomt, polimeja,

Håll caché, jag ljuger somt, pytiheja.
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Bror må tro, brännvins-supen nog man här känner:

En bouteille efter tunnan ständigt man bränner.

Lukten käns tre fjerdings-väg, polimeja,

Håll caché, för ingen säg, pytiheja.

Bror må tro, tobaks-pipan hänger vid läppen:

Femton pipor jag röker i segerknäppen;

Därpå dubbelt öl ett stop, polimeja,

Håll caché, lögn altihop, pytiheja.

Så där lefver jag, arma Man, uppå landet,

Men i taskboken finns ej ringaste grandet.

Bagatelle, jag har godt hull, polimeja,

Håll caché, gull är ju mull, pytiheja.

Lika godt, min Herr Bror, jag måste nu sluta.

Snart till Stockholm jag seglar som på en skuta,

Uppå två ell' fyra hjul, polimeja,

Håll caché, den lögn var ful, pytiheja.

Mediertid njut, min Broder, frid, lif och helsa!

Nu blir tid at ta muffen och sig bepelsa.

Stöflor på och stor karpus, polimeja,

Uppå Altona afton-rus, pytiheja.
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Helsa dem, som än ge mig vänliga blickar,

Och till Stadshuset, i allt fall sig sä skickar,

Helsa se'n på kärligt sätt, polimeja,

Grefve F och Hallenstedt, pytiheja.

Helsa vackert M F och stats-bristen!

Nu jag slutar och önskar som en god Christen

Kära Bror at lycklig se, polimeja,

Ödmjuk Vän och Tjenare, pytiheja.

Wisbohammar den 20 October 1764. C. M. Bellman



N:o 9.

Till Secrétaire Lostbom.

Skåda sin morgon, sin . . .

Ädel och högaktad min gunstig Herr Sikter,

Tag ej illa upp, at jag härmedelst nalkas er!

Denna post-dag jag visst underlåta ej vill

At med mindre ha den äran skrifva eder till.

Tack, tusend tack för sist, min söta Bror,

För all vänskap och alt god t, som i ditt hjerta bor!

Tack för hurtigt lag hos Pilmans, Rydbeks, Fru Baas,

Schack-spel, pipa, caffe, sång, musique och mycken
grace

!

o

Eljest så mår jag, Gud vare låf, rätt väl

Här på landet, kära Bror, fast med en ängslig själ,

Uti ett par gamla tofflor går jag, Gud nå's,

Randig nattrock och halfärmar, pisk-perruque och krås.
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Bonden han tröskar, och löfven falla af,

Björnen bäddar sängen, svalan dyker till sin graf;

Oxen går snart ur det gröna, vill till sitt boss,

Vargen tjuter, ugglan gråter, vintren nalkas oss.

Ja, så där går det, min hjertans Bror, ja men!

Den som vore väl i grafven och i Himmelen
Eller också ägde tusend plåtar contant,

Runde lefva nöjd och glad och låna ut på pant!

Vara hur det vill, på landet går det an,

Fastän Näbbens kräft-pastej ej gör bordändan grann,

Ne], vor du hos mig på landet, skull du i ro

Dricka få godt dubbelt-öl och spela cambio.

Apropos, min Söta, säg, jagar du, min Bror"?

Du må tro at harar är här stora liksom kor,

Och de springa rundt omkring i backarna här —
Jag skull säkert skjuta dem, om jag blott had gevär.

Eljest ett koppel, vet du väl, har Caplan:

Ena räckan springer liksom sjelf barfota Fan.

klockarn stod vid kyrkoväggen bakom ett hörn:

rtan och Organisten sköt i flygten just en örn.
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Nog är det roligt på landet då och då,

Men at ständigt vara där, det kostar något på.

Mjölk och smör och grädda, våfflor, skinka och kött

Vankas väl, men hela lifvet är dock hälften dödt.

Ändå så vet jag en Flicka, röd och fet,

Den jag säkert göra skall en liten höflighet.

Du må tro hon är så skön och rasker, min Bror!

Svart salopp med hviter kjol och rosenröda skor!

Helsa nu alla! Farväl, min söta Bror!

Helsa vackra Flickor från Poeten Lucidor!

Farväl! Snart jag önskar at i Stockholm dig se.

Min högtärade Herr Brors

ödmjuka Tjenare

Wisbohammar d: 20 November 1764. C: M: Bellman
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N:o 10.

Kära Bröder!

Drickom JValbergs skål!]

Han är döder,

Han har nått sitt mål.

När vi glasen tömma,

Vi vår Vän berömma,

Som i drickom aldrig svikit har;

Den hans ära sårar,

Som nu Bacchi tårar

Äfven spar.

Tackom Döden,

Som uppå dess öden,

På dess skuld och möda gjort ett slut.

Ifrån verldsens goda

Kan man lätt förmoda

Honom kunnat skiljas utan prut;

Arf han ingen ämnat,

Oss ej heller lemnat

Sorg till slut.

Senast 1764.]



N:o n.

Tankar

vid min hulda Moders,

Fru

CATHARINA BELLMANS
graf,

den 17 Martii 1765.

Så vill du, Gud, ett lifsträd rycka

Med sina svaga rötter opp,

At, uti bästa blom och knopp.

Det må din helga vingård smycka:

Du slår dess fägring platt omkull

Och i ett fall så många sårar;

Mitt öga somnar uti tårar

Och vaknar vid dess lilla mull.

Jag kan min mensklighet ej glömma,

Min sorg är vördig, sann och stor

Jag saknar dig
5
min hulda Mor,

Du stiger ned i jordens gömma



Och upp till evig frihet far.

Det kostar på min lifs-förmåga

At kyssa på den pil och båga,

Som Död och Kärlek brukat har.

Så talar nu mitt öma sinne,

Så visar sig mitt hjertelag;

Ack! Himmel, at min födslodag

Så mycken sorg skull bära inne:

Skull jag ifrån dess hjerta gå

Och se, hur Döden den vill döda,

Som velat mig till verlden föda

At mig sin kärlek visa få.

Men ack! Jag faller den till fota,

Som öfver tid och döden rår,

Och mig med suck för bröstet slår.

Ho kan emot en Allmakt knota,

Som utaf evighet beredt

Vårt lik, sin dag och sista timma;

Mitt öga blindas i en dimma,

Se'n det din höga styrsel sett.

En munter Själ, i bräcklig hydda,

Sig altid viste ren och klar,

Men hjertat sina bördor bar

Fast-än de syntes liksom flydda.

3- — B c lim an, Dikter till en skilda. I.



I strid mot lif och död hon stått,

Sjelf ville hon dem då försona,

Och hur hon kämpat för sin krona,

Så har hon den' nu ändtlig fått.

Kom, Verld, bese i denna striden

En quäst Hjeltinna, hur hon ler.

Med trones sköld och sitt baner

Hon trotsat alla qual i tiden

Och varsamt på sin bana stått,

Förnöjd, som i den högsta lycka,

At kunna ge och hjertat stycka

At dem, som från dess hjerta gått.

Så sofver hon då sött och stilla,

Sen hon ur tidens bojor gått

Och druckit ut sitt sorge-mått

Uti vårt buller, sorl och villa.

Nu nalkas hennes frihets dag:

Förlossnings-klockan slår och klämtar,

Och Gud sitt verk så sakta hemtar

I några tysta ande-drag.

Fn älskad Maka står i nöden

Och saknar sitt i en minut.

Hur ser det Paradiset ut,

Där Kärlek går i strid mot Döden
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Och minsta Telning bleknar af?

Jag orkar intet mera tala:

Rom, höga Magt, kom du, hugsvala

Och styrk min anda vid dess graf!

Säli den, som flyg tar ur vår snara

Med snabba steg och friad Själ,

Som tar sitt afsked och farväl

Liksom at till en högtid fara!

Min Mor hon flyr, det må så ske;

Vid hennes graf skall man få höra,

At Afund ej haft mer at göra

Än blott på mina tårar se.

Af en sörjande Son,

C, M. Bellman.



N:o 12.

Mich: dagen 1765.

Opp, opp, himla-basuner!

Michel han rustar,

Draken han pustar,

Liksom stekta capuner -

Mörcksens Barn se ut.

*

Svarta, brunröda läppar,

Hierta som hviner,

Gnistrande miner,

Tusen tinninge-knäppar

Vanckas hvar minut.

Draken inunder,

Michel med dunder,

Dunder,

Ger Hin Håle stut.

Han var Kar, må man säija,

Han förstog saken

Piska på draken.

Michel orcka eij leija

Någon an för sig.



Heij, basunerne skrala!

Michel, du sticker,

Draken han spricker.

Himla-hieltarna präla

I ett ängle-krig.

Draken inunder,

Michel med dunder,

Dunder,

Dansar qvick ock vig.

Men, min sköna Värdinna,

Änglarna liker,

Till dig man fiker.

Michel, skall du besinna,

Är hos dig i dag.

*

Hin ock alla hans härar

De må nu strida;

Jag vid din sida

Dig mitt hierta förärar

I små ande-drag.

Draken inunder,

Michel med dunder,

Dunder,

Börjar blifva svag.

Tacka vill jag den leken:

Äta sin såppa,

Dricka en dråppa,

Blomkål först ock så steken,

Syltadt mos ock bär;



Socker-munckar med grädda,

Vin ifrån Malta.

Foten vill halta,

Bröst ock hierta bli rädda

För Cupido här.

Draken inunder,

Michel med dunder,

Dunder,

Pryglar Lucifer.

Michel länge må dundra

Fritt med Hin Håle;

Jag är ur skrål
e'

Ock vill blott dig beundra,

Segra i din famn.

*

Du ock jag ock Cupido

Daglig vi strida.

Drakar oblida

Måste vackert åsido

I en Oväns hamn.

Draken inunder,

Michel med dunder,

Dunder

Ger vid edert namn.
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N:o 13.

Polonoise

d. 9 Decmb. 1765.

Tack! mia lilla Söta, se Poeten!

Hur han sig framdrager

Lik en sticka mager

Men nu röd ock fager

Som en ros.

Vid ert middags-bord

Vin ock kärleks-ord

Ock af steken härligt os. Fin.

*

Lek! Hur sött uti förgängligheten

Verldens buller glömma,

Lata hiertat ömma
Ock sin flaska tömma,

Som man vill;

Ha ett litet fat

Lök ock sill-sallat,

Gottlands rofvor, såppa till.

*

Stek med sött-sur sauce

Men iskall gu nås,

Munkar, smör uppå,

Socker-päron små.

Månd Poeter intet kräsligt må
<

?



Lilla Nåd! mitt hierta ock min maga
Ha en skön Värdinna;

Skulle hon försvinna,

Måste de besinna

Tusen qval.

Hiertat er tilber,

Magen suckar ger

Edert bord ett stort quartal. Fin.

*

Där! bak lammet, som går i sin haga,

Man Poeten finner,

Altid middags-stinner,

Bröst ock öga brinner

Lika kärt.

Vid Herdinnans fot

Får han hälse-bot,

Lifvet blir då mycke värdt.

*

Skrid, min lifs-minut,

Långsamt till ditt slut!

Min Herdinna, gif

Mig ett frodigt lif,

Tills min anda en gång slocknar ut!



N:o 14.

Kära Bröder, klart och . . .

Gubben Jonas,

Ängslig, matt och sjuk,

Intet skonas,

Måst i fiskens buk

Stilla storm och vågen.

Stora ankar-tågen

Hissa Jonas neder ifrån däck;

Hufvud, ben och armar

Måst i fiskens tarmar

Utan skräck.

Gubben Jonas, kan man lätt begripa,

Tyckte väl, at det var rent besatt,

Men ej gret och lipa,

Nej, han tog sin pipa,

Rökte tobak både dag och natt.

Jonas kunde sluta,

På en finsker skuta

At han satt.

Kära Jonas,

Verlden mins dig än!

Du försonas,

Och du kom igen.
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Fisken börja tjuta,

Dig pä stranden spruta,

Där en kurbits-blomma i din famn.

Fisken knep och krama 'n;

Hartman sjelf von Graman
Blir ditt namn.

Lät oss klinga, Jonas lagrar skära,

Kamerater, hurra med pocal!

Lät oss Hjelten bära

Fram till Hjeltars ära!

Ingen egnar Jonas ge förtal.

Jonas var den största

Och den alraförsta

Amiral.

[1765 el. 1766.]



N:o 15.

D. 23 Feb: 1766.

I skogen allarm !
•/•

Hör vald thom, se biörnen han dansar i eld

harm.

Se Skyttarna springa,

Hör valdthornen klinga,

Och Echo det svarar sött,

Att biörnen på fältet dödt. —
Men min Herdinna, ack, lefve du och jag!

Timantes, min Vän, •/•

Min trogna Timantes, hör valdthornen klinga än. —
De dundra och rusta,

Vij sucka och pusta,

Och Echo vår klagan för — —
I döden jag trogen dör. —

Men du min Herde, ack, lefve du och jag!



N:o 16.

13 Martii 1766.

Vänskapen och kärleken.

Elegie.

Sök en Vän, som giör dig nöije,

Då ditt bröst i ängslan slår;

I dess famn din mund i löije,

Fast ur ögat tårar går.

Du där glömmer IM ensidighetens öden,

I din vällust blir en vällust sielfva döden.

Men . . .

Hvar får jag nogen Vän? •/•

I en dröm jag mins jag tyckte

Kring mig flög en Ängel svag;

Han försvann, mitt hierta tryckte,

I detsamma vakna jag.

Så med vänskap uti våra dagar:

Falskhet, ängla-lik, som bästa Vän behagar.

Men . . .

Hvar får jag någon Vän? •/•



Så siöng Damon för sin Kära,

Då de suto vid en ek.

Ömt en kyss vill hon förära

Och ett hierta uti lek.

Mot Herdinnans bröst sitt hufvud får han lu

Båda två sin dag med frögd och tårar sluta.

Men . . .

Hvar får jag någon Vän'? •/•



N:o 17.

Öfver Fru Olins sång

en Frimurare-Concert år 1

af BeUrnan.

Änglarne i Himla-rundeno
Af förundran häpne stå,

Lucifer, med kedjer bunden,

Uti Afgrund går på tå.

Alla Helgon fälla händer,

Rodna, skämmas på sitt vis,

När från denna verlden länder

Fru Olin till Paradis.



N:o 1 8.

October månad, vet, min Mamselle,

I åhret är den bästa,

När korfven skyldrar fet, min Mamselle,

Ock måst i magen gästa, min Mamselle.

Han krummar sig så snäll,

Lik mycket, min Mamselle,

Courage, vi sku honom frästa.

När komma de på vagt, min Mamselle,

I edart kök, jag frågar,

I gryn- ock russin-pragt, min Mamselle,

Ock rökta skin'? Jag vågar, min Mamselle,

En korf, en bagatelle,

Dock härlig, min Mamselle,

När han på bordet rödbrun tågar.

Vår mage Stortorg då, min Mamselle,

Där sku de posto fatta,

Med bajonetter på, min Mamselle,

Båd trinda, runda, platta, min Mamselle.

Pardon då, Flygarell,

Par-peleu då, min Mamselle,

Vi sku dem äta opp ock skratta.

[i 7 66?]



N:o 19.

Kom, täcka Kaltyr-flickor*

Jag sömnens valde känner

I öga, bröst, i lif och blod

Och går från verld och Vänner

Med matt och sorgse' mod.

Stackare jag,

Hvarje dag

Bär jag slag

Af den som ger verlden lag.

Jag bleka döden skådar

Ikring min boning hvar minut,

Som mig mitt slut bebådar,

At jag måst vandra ut

Från all ro,

Edar tro.

Som en so

Dör jag i mitt tysta bo.

Jag Telje Rådman arma,

I randig nattrock och perruque,

Utgjuter suckar varma

På denna lilla duk.



Må altid väl,

Med en själ

Fri frän gräl!

Slå mig Rådman ej ihjäl!

Så sof då sött med nöje,

Och hvila edra trötta ben!

I morgon med fullt löje

Ur sängen var ej sen.

Ja, jag är matt

Och besatt.

Dig min Skatt

Önskar jag nu en god natt

[Senast 1766.]

+i — Bellman, Dikter till enskilda. \.



N:o 20.

H. Commissarien Anders Lissander.

På Nyårs-dagen 1767.

Nyss se 'n stycken ock canoner

Mumlat om vår nya dag

Ock en eld ur divisioner

Blixtrat under knall ock slag,

Vaknar jag ur sömnens dvala,

Med mitt hierta till er går,

Önskar den ert lif hugsvala,

Som om våra skiften rår.

Tag er tid ur tidens rymder

Uti friska åhra-tal,

Ock er sol blif inte skymder

Af små fläckar, harm ock qval.

Lef att åldrens krona vinna,

Sielf förtjenst ock afvund tål,

Se ert lifslius länge brinna

Till min önskans föremål.

C: M: Beliman.



N:o 21.

Runor,

ristade öfver

vice Corporalen Schmidt

den Januarii i 767.

En gång en Herrans Tjenare.

Statt stilla, Vandringsman, bese

Två stöflor i en grop,

En Bacchi käck Tro-tjenare,

En Hjelte vid ett stop.

När Doms-basun stör Folk och land

Och du står upp igen,

Så tror man visst, at Hildebrand

Han sparkar dig i än'.



N:o 22.

Öfver

Handelsmannen och Bryggaren

Herr Carl Reims

lilla Sons

CARL CARLSSON REHNS
död,

som timade den 2 Maj 1767.

Du lilla Stoft, som dig nu gömmer,

Ifrån vår falskhet och vår tro,

Hur kort bland oss var väl din ro

På detta fält man så berömmer.

I prål och höghet, svek och närd

Du verlden såg och hennes våda;

Nog var hon rolig till at skåda,

Men ej ditt späda hjerta värd.

Du hade rätt, vår fröjd är möda,

Vårt Paradis är uselhet;

Det första öga säkert gret,

Det första hjerta måste blöda



Och blomman altid se sin höst;

Jag prisar dig, du lycklig hvilar,

Fast Kärlek rycka vill de pilar,

Som Döden skutit i ditt bröst.

Du var Föräldrars hopp och nöje,

Och menlösheten blef din lott,

Ditt hjerta tänkte bara godt

Och kände än ej Verldens löje,

Som hon ät dygden plägar ge;

Ty lyftes du opp till det Höga
At med ett helt förklaradt öga

Din Gud och dig i klarhet se.

C. M.



N:o 23.

Ett dygdigt hjerta,

betraktadt

på

Lieutenantens vid Kongl. Amiralitetet

Herr

EBBE ANDERSON
BAUMANS

och

Fru

ANNA MARGARETHA
PIHLBERGS

bröllops-dag,

den 27 Augusti 1767.

Ett dygdigt hjerta mera gäller*

Än alt hvad tid och lycka bär;

Om tiden det i mörkret ställer,

Så blir dess klarhet mera kär.



Det lyder alla Ödets lagar

Och sviker aldrig ed och tro;

Det vet at räkna sina dagar

Till Himlens ära och sin ro.

Där sådant hjerta får upprinna,

Där har man lyckan på sin del;

En Drottning bär med en Trälinna

En lika dyr och stor juvel.

Och lyckligt blod, som sig utbreder

I flera ådror och behag,

Vårt Menskjo-slägte till en heder

Och Kärlek till en rolig dag.

Hur vackert är den skatten bära

!

Jag frågar dig, du ädla Rön!

Hvad kan en Maka mer begära,

Än den som är i dygden skön?

Hur vet hon bröst och sinne rätta

Och med den täckhet, som hon ger,

Den tyngsta börda ofta lätta,

Som trycker manligt hjerta ner.

Ett furuträd vid stranden blommar,

Där böljan mot dess rötter slår

Och med förgänglighetens dommar
Ett fall bereder många år;



Det fröjdas, bygden till en heder,

Dock måste det för vädret kull,

Och när det ändtlig faller neder,

En täckhet gömmes i dess mull.

Ett dygdigt hjerta jag beskrifver,

Dess lif en lika målning är;

Mot storm af tid och afunds ifver

I verlden det sin prydnad bär.

Det låter ondskan med sig skämta

Men blir orörlig på sin fläck;

En frukt af sådant träd at hämta

Blir både Gud och Menskjor täck.

Mitt ädla Par, helt ömt betagen,

En målning af er sjelf jag ger;

Det är en skänk på denna dagen,

Som både Gud och tiden ser.

I den jag önskar eder lycka

At lefva många sälla år

Med Kärleks-Gudens pil och krycka

Och alt det nöje han er spår.

En dygdig Brud i glada dagar

En trogen Maka fägna må;

Jag vet, hur honom ömt behagar

Om hennes trogna hjerta rå.



Han har förtjent at bo med heder

I en så värdig Makas famn.

Så ser man Himlen, hur han leder

Ett skepp uti en lycklig hamn.

Välan, där må det hvila finna,

Tills efter Ödets gamla lag

Det från den klippan mägtar hinna,

Där lifvet är en ängslig dag.

Men, Kärlek, kring din hydda vaka,

Lät morgon blifva afton lik,

Lät dem få alla nöjen smaka,

Som gör en Dödlig nöjd och rik.

C. M.



N:o 24.

Vid

Probstinnans Högädla

Fru ANNA CAISA

CARLENIAS
graf

uti Hofva kyrka

den 17 December 1767.

Af

C. M. B.

Här sättes nu i grafven neder

En vördad och en älskad Fru,

Som lefde med beröm och heder

Och saknas allmänt af oss nu:

Dess bortgång allas hjertan särar,

Som henne här i tiden känt;

Vi sörje öfver hvad som hänt

Och vittne det med våra tårar.

At skildra värdigt hennes minne

Och skrifva hennes låford rätt

Behöfs ett mera ledigt sinne

Och hjerta, som är mera lätt.



Jag kan ej hennes målning göra:

Dess värde käns väl i min själ;

Men för at teckna detta väl

Bör man en bättre penna föra.

Jag bör blott säja, hvad den känner

För ängslan uppå denna dag,

Som varit bland den Dödas Vänner,

Och detta antal ökte jag.

Dess dödsfall närmast af oss ömmas,

Som kände hennes lefnad rätt,

Som visste hennes tankesätt;

Och af oss kan hon aldrig glömmas.

Men ack! jag ser här jämte båren

Och bredevid den Dödas graf

En gammal Man med gråa håren,

Som gjuter ut ett tårehaf:

Han sörjer djupt en värdig Maka,

Som all dess ro och glädje var,

Som han af hjertat älskat har

Och blifvit älskad af tillbaka.

Sin döda Mor två Söner följa,

Som sörja öfver sin förlust;

De fåfängt sina suckar dölja,

De bryta ut i gråt och pust.



Min tanka, fästad vid den Döda,

Af dessas gråt liksom förstörs:

Jag utaf flera känslor rörs,

Och hjertat vill för alla blöda.

Men hvartill gagnar, at vi gråta?

Förlusten kan ej ersatt bli;

Vi böra Herran råda låta

Och all-ting finna oss uti.

Vi äge inom oss den fröjden,

At salig Fru Probstinnan fått

En säll och oförgänglig lott

Ibland Guds Helgon uti Höjden.
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N:o 25.

Isaac Befve.

Se Menigheten, Hör . .

Abraham, Gubben,

Tänkte mot stubben

Uti skogen offra Isaac, sin Son.

Stackars min Gosse,

Just på en mosse

Näfver låg och hyfvelspån.

Vår Broder Isaac, uppå denna dag

Önska vi dig ett mera lustigt lag, Pukorna gå

Vackra Flickor och behag!

Vi önska lycka!

Värdes du rycka

Ner till Sveriges Vapen, Stjernan bastant,

Fägna din Nästa,

Ge oss till bästa,

Isaac lefve jämt galant!

Isaac den största Skönhet vinna må,

Och i din brudsäng sku vi båda två Pukorna gå

Uppå vackra pukor slå.
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Roliga stunder,

Buller och dunder

Önska vi i dag vår Isaac till pris;

At han må lefva,

Adam och Eva
Likt i deras Paradis

;

At han sin egen Gumma vinna må,

At hans pulpet må altid öppen stå, Pukorna gå.

Och vi guld och brännvin få!

[Senast 1767.]



N:o 26.

Öfver Den bästa hamnen

Böljan fräser, brusar, slår,

Skeppet ändå går

Och så hamnen når,

Uti diupet sig fördölljer,

Tills det hvila får.

*

Bland Sireners sång

En nordan-ihl sig blandar;

Allt på ödets vinst det prålar i sin gån;

Många klippor i vår fart,

Hvar en har sin art.

Stiernan slocknar snart,

Som vår lyckas himmel höljer

Och gör allt så klart.

*

En blir resan lätt,

Olyckligt en ock strandar.

Himlen våra lif sin egen kosa mätt.



Lycklig den som seglar fri

Från vårt Barbarie.

Bojor bära vij

;

Sidst den våg, som skeppet sköljer,

Gör en Fången fri.

*

Döden styr ju så,

Att man till grafven landar;

Där Den bästa hamn: vår resa lycktas då.

[Senast 1767.]



N:o 27.

Döm utaf mitt våta öga

Hjertats ömhet, eld och brand,

Döm min suck opp till det höga

För vårt sälla enings-band;

Döm om mina dolda tankar,

Som jag öppnar fritt för er,

Döm, om jag er harm mig sankar,

Då jag hjertat af er ber.

Edar oskuld och det täcka,

Som vi Menskjor kalla dygd,

Vill i er min undran väcka,

Kärlek bor i denna bygd.

Ödet här dock ej tillåter,

At ert hjerta mig tillhör:

Så far väl, mitt öga gråter,

Jag er Vän i döden dör!

'enast 1767.]

B e lim an , Dikter till enskilda. I.
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N:o 28.

En Prest hade fem Barn,

Och alla voro de Canailler;

Fyra hängdes med segelgarn,

Den femte vardt en Gevaldiger.

[Senast 1767.]



N:o 29.

En saga vill jag sjunga,

Me n vinet smakar bäst.

Hin Håle i en gunga

Han satt en gång en Frest.

Han gunga honom af och an,

Och fast han var en Herrans Mi
Choms: Så tog han honom.

Blif intet rädd och slagen,

Men drick ditt glas i ro!

Hin lemna bara kragen

Och satt'en på en so.

En annan gång så hände

Han den för Presten kände,

Choms: Och så tog han den med.

Å kaka söker maka
I alla sina dar.

Fan fritt må Presten skaka,

Blott han min flaska spar.

Jag torstig är som elgen,

Men hvar är nu bouteillen*?

Chorusj: Fan tog- dem alla tre!

'enast 1767.]



N:o 30.

Sätt ej vänskap uti våda.

Mäster Urban, matt och mager,

Skräddare uti Boras,

Ur sitt tysta sig framdragér,

Kommer med perruque och krås;

Säger ömt: God afton, Täcka!

Du som bor i denna bygd,

Hjertat ur sin dvala väcka

Det förmår din prakt och dygd.

Mäster Urban är väl ringa,

Dock ser han, hvar dygden bor;

Suckar blod och ådror tvinga,

Något ömt hos Gubben gror.

Hvad han ser, hans syn förvillar,

Hvad han tänker, är för ömt;

Han sin ärelystnad stillar,

Se'n han hjertat för er tömt.



Tag en suck ifrån hans anda,

Som er önskar godt hvar stund!

Himlens hand gäck er till hända

Uti lifs och döds förbund!

Njut den lön, som dygdigt hjerta

Väntar af dess Ursprung få,

Tills hon somnar utan smärta

I den mörka grafvens vrå.

[Senast 1767.]
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N:o 31.

Till Brudparet i Haga, 678.

När som violen till en polska gnider,

När som Hofredarn på en Brunte rider,

Då är det bröllop. •/•

Lustigt, min Granne, vi] dricka

med liud!

När en skincka uppå bordet prålar,

När man dricker Brud ock Brudgums skålar,

Då är det bröllop, käre Granne, klinga,

Då är det bröllop, lätt nu glasena ringa!

Klinga nu, Granne! •/•

Skål för vår Brudgum,

ock skål för vår Brud!

När som en Dotter går från Far i Haga,

När som en Moder börjar suckar draga,

Då är det bröllop. •/•

Lustigt, min Granne, vij dricka

med liud!



När mot gålfvet skor ock stöflor slamra,

När man lyfter Nämdeman i Hamra,

Då är det bröllop, kåre Granne lilla,

Då är det bröllop. Brudens skål så stilla

Klinga, min Granne! •/•

Skål för vår Brudgum,

ock skål för vår Brud!

Nu sku vij önska Brud ock Brudgum lefva.

Adam, min Granne, just då han kyste Efwa,
Då blev det bröllop. •/•

Lustigt, min Granne, vij dricka

med ljud!

Vij ä Vänner utaf Hionelaget;

Njute Brud ock Brudgum lifsbehaget!

Många år ock dagar, glada, sälla,

Lyckans sol upfriske lifvets källa!

Klinga nu, Granne! •/•

Skål för var Brudgum,

ock skål för vår Brud!



N:o 32.

Lät oss uti alla safter.

Lät oss alla glasen tömma
För en ärad Samuel1!

Lefve han bad nöjd och säll!

Honom vi berömma.

Den som klinga har och plit,

Den som brukar penna, -

Kommen då hit!
:||:

Samuell vi bekänna.

Samuell vid Elis' sida

Var en alt-för vördad Man.

Captain W. .... intet kan

Elis' följe lida.

Lefve han och lefve vi

Uti nöjda dagar!

Samuell bli :||:

Under lyckans lagar!

[1768?]



N:o 33.

Pastoral.

3 April 1768. Påskdagen.

Till min lilla Mamselle.
\

Vackra sol, välkommen åter,

Kom at värma våra fällt!

Unga Herde, du som gråter,

Börja nu att lefva sållt!

Glöm, glöm den dig sårar,

Göm, göm dina många tårar!

Trogna PhHemön, träd in i mitt tällt!

Hör, Philemon, jag vill fråga,

Hvem ditt hierta närmast är?

Känner du en stilla låga

EU' en eld, som dig förtär?

Nå, nå, varsamt, sagta

Gå, gå, skönhet at betrackta!

Sucka en månad, försvin, som du plär



San ekes ögat i en dimma
1

?

Blir du eij en ängslig Man?
När du ser på fälten stimma

Små Herdinnor om hvaran.

Harm, harm! Du eij smilar.

Larm, larm! Hundra tusen pilar

Hvarje Herdinna hon mägtar ock kan.

Föl g, Phitemön du, min lära,

Lyd eij hvart ett ögna-par!

Bland Herdinnor, små ock kära,

Ryck din mantel, trogen var!

Nögd, nogd skall du brinna.

Frögd, frögd, med en mild Herdinna

En gång glömma enslighetens dar.
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N:o 34.

Ode öfver den lilla fogeln Putte, som dog

i Maj 1768.

Jag sjunger Puttes låf! Bland all den foglaskara

Var han ett menlöst djur,

Som, uti frihet född at Himlens verk förklara,

Blef fängslad i en bur.

På ett Atlantiskt haf sju vackra länder simma

I prakt och herrlighet;

Vår lilla Främling där han såg sin första timma,

Sin oskuld och förtret.

Uti Föräldrars hus han ägde sköna lunder

På Afrikanska fält,

Och under deras skygd mot hetta, storm och dunder

Så sjöng han quickt och snällt.

Men Ödet böd en gång dig, lilla fogel, tåga

Den väg dig förestår;

Du skall ditt späda lif i Menskj ohänder våga:

Får se, hur resan går.

Strax förs han till ett land, där Dygden sig beklagar

Och Ondskan bara ler,

Där mildhet blir ett fel och där man bästa dagar

At glupska drakar ger.
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Nog var det ödet hårdt at skiljas vid sitt slägte,

Vid skogens tidsfördrif!

Men djuret med sin sång ett Menskjohjerta väckte

Till ömhet för sitt lif.

Han älskas af ett bröst, han fägnas med ett öga;

Hvad under, at han bar

Med lika lust och fröjd sin låfsång till det Höga,

Som då han ledig var!

Man pläga till hans rum det friska gräset föra

At göra honom nöjd;

Man stängde till hans dörr, at ingen skulle störa

Hans stillhet och hans fröjd.

Det frö, som var hans spis, det vattnet, som han skaka,

Ny vällust gjorde se 'n

;

Han slapp at på sin del förgift och socker smaka

Utaf en falsker Vän.

Hvem vill väl göra ondt den ingen ondt tillfogar?

Dock det är Menskjors sed.

Här tycktes han i frid från v illdjur uti skogar,

Men af sin Granne led.

Din Ovän stog på lur och ville se dig blöda.

Men håll, jag tystna må!

Det gör mig ondt dig se för trogen tjenst och möda
En blodig afton få.



N:o 35.

D. i Julii 1768.

Damon, Tirsis ock Camilla.

1

.

Ack, om jag kunde vara nögd •/•

I dessa dalar,

Där Herden han talar

Med sin Herdinna •/•

Om en frögd.

Ack, hur de två

Naturen prisa!

Foglarna små

De siunga sin visa

Om kärlek

Siunga de i högd.

2.

Se Tirsis föll i gräset ner. •/•

Se, hvar han ligger,

Han suckar, han tigger:



Lilla Herdinna, •/•

Jag dig ber,

Ack, får jag dig!

Mitt öga gråter,

Kom, kom till mig!

Jag hiertat uplåter.

Tag blomman,

Den jag dig nu ger.

3-

Camilla.

Neij Kärlek, jag vill fly dina skott. •/•

Jag vill mig gömma,

All trohet förglömma;

Suckar ock tårar •/•

Är din lott.

Lätt mig bli fri,

Bryt sönder bågan!

Lätt mig ej bli

Förtärd i lågan.

Bryt sönder

Den pilen du fått!



N:o 36.

Pastoral

d. Septb. 1768.

I mitt blod en hemlig smärta,

När jag dig, min Chris, ser.

Gud vet, hur mitt arma hierta

Rättnu orckar svida mer.

Ingen ro där du eij är;

Din bild mitt öga jämt begär.

Mången Herde tör förtryta,

Att jag i din hydda går,

Rör din hand, får kyssar byta,

Ger mitt hierta dagligt sår.

Ack, hvad angår det en an?

Räck, Afvund, pilen, om du kan

Edart sorl, I strida strömar,

Tränge sig till Skogens Gud;
Att berätta hvad mig ömmar,

Luta, ge ditt sorgeliud!

Ja! jag tror, att kårlek här

Sin styrcka i min svaghet bår.



Så lätt mig helt tyst ock sagta

Andas bara ängslan fram,

Nöijen fly ock dem föragta,

Dagligt bo bland mina lamm.

Echo, siung, så Clcris hör:

Ren eld mitt hela hierta rör.



Bi

N:o 37.

Hjelpen den lilla sjuka foten,

Som ville dansa på Martis fält! Fin.

Kom, små Guds Änglar, kom, tag emot'en,

Eljest är det snart bestäldt.

Schiitzer, Stiitzer, Nathorst, Rothman, Bäckman, Bergius,

Olleveldtl

Hjelpen den Sjuka, värm edra händer,

Gifven den Sköna bad eld och märg! Fin.

Gubben med lian timglaset vänder,

Och min Herdinna hon skiftar färg.o
Schiitzer, Stiitzer, Nathorst, Roihman, Bäckman, Bergins,

Hedenberg!

Kommen, I Eskulapi Dockor,

Stöten i mortlar hvar en, var snäll! Fin.

Med eder eld i blixtrande klockor,

Rosor och kryddor i edra tjäll.

Schiitzer, Stiitzer, Nathorst, Rothman, Bäckman, Berghts,

sist Acrelll

Kommen, I Eskulapi, etc.

[Senast 1769.]

6. — Be lim an, Dikter till enskilda. I.



N:o 38.

Ack, liufliga stunder! Min Sköna, ett ord:

Hur väl mår jag ej vid ditt dukade bord!

Jag dricker ock flåsar, jag spritter ock ler;

Du säger så nådigt: Drick, drick, Her Secter!

Min Värdinna, er skål, för mitt hierta ett mål,

För ögat ej ringa! -

Klinga, Gåsse, klinga!

Värdinnan hon lefve bland Sköna i prål!

Du härliga flaska af ägta christall,

Du frögdar en maga, som flämtar så kall.

Du gulgula smörgås, du såpp-skål jag ser,

Med klimpar ock rötter, persillja ock mer.

Min Verdinna — — —

Du mörckröda sallat, du blänkande stek

Med flått ock med capris, du stiftar en lek

Med dig och med magen; aptiten ock jag

Vi kämpat ock flämtat på denna här dag.

Min
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I gäsande mu nekar med socker och smör,

Den söttsura mosen med allt tillbehör,

Med körsbär ock lingon och Himlen vet allt,

I hafven mig mättat, tack tusende-fallt!

Min

Nu magen är mätter, men hiertat sä där:

Det hungrar ock törstar, fast intet begär.

Lätt det fä sin vällust, Cupido bli Rock,

Lätt oss äta middag med suckar ock lock!

Min

Min lilla Värdinna vid hierta och bord,

En sång uppå maten af mig blifver gord.

Lätt oss bada siunga i kärlek ock ro

Om äta ock dricka, om hierta ock tro!

Min —

[i 760-talet"?]



N:o 39.

Bäst jag med min Sköna är

Lustig, munter, glad ock kär,

Ger hon mig ett nytt besvär,

Blir kall ock tvär.

Lilla nacken vrider sig,

Munnen i ett orda-krig,

Handen är så qvick ock vig

Att tuckta mig.

Men ändå är min Sköna

Född hiertat att belöna,

Det vet jag •/

Hvar en enda

När hon blinckar ock hon ler,

Hvar blods-droppa i mig brinner;

När hon vinckar ock hon ser,

Kan ia£ intet mer.



= 8 5

Ja, min Sköna, jag är såld

Utan minsta förbehåld:

Därom vittnar nu min sång,

Min klagan, suck ock tvång.

[1760-talet?]



N:o 40.

Synåln ock knypelpinnarna,

Bäst Minerva krigs-patentet

Venus bär,

Såg man synåls-regementet

I gevär.

Den modiga hären

Gaf glantz med gevären

Uti pluton,

I bataljon.

2.

Venus bar en ponceau-röder

Diadem e.

Lösen blef kring norr ock söder:

Je vous aime.

Båd Venus, Minerva

Skull troppar nu hvärfva.

Krigs-lågan bran,

Minerva vann.
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3-

Vår Gudinnas lätta troppar

Gjorde sväng,

Uppå skönhets-fältet hoppar

Assasin.

Små moucher, sultaner,

Små hermlins turbaner

Ock pärlor små,

Båd hvita, blå.

4-

Sielf en Engel blef Profossen,

Skön var den;

I en snäcka hela trossen

Fölgde se n,

Med hiertan ock nålar,

Med blommor i skålar,

Med pourpourie

Ock tyrann ie.

5-

När Min erva sig besinnar,

Straxt man ser

48: ta knyppelpinnar

I bantler,



Som sta i det gröna.o
Kommando, min Sköna,

Jag nu först fann

Hon sielf för an.

6.

Vid en sida af ett fenster

Fältet är,

Där ett nälbref stär till vänster

I gevär.

Den Sköna man skådar,

Små minor af trådar.

Månd Venus tål

Minervas pråll

7-

Leken var ej just så ringa:

Nog såg man
Alla knyppel-pinnar springa

Om hvaran.

Men fåå bland dem föllo;

De fältet behöllo

I norton dar;

De än stå qvar.



8.

Synåln bör sin heder vinna

I hvart sting;

Konstigt slär en knypelpinna

Vackra ting.

Gudinnor så rika,

1 harnesken lika,

I segra må
Just båda två!

o-talet
0

?]



N:o 41.

En sak så klar,

Att fast man är fattig Rar,

Skall man lefva ock med sin Nästa

Äta, hvad han har;

Uti hans kök

Göra stundom små besök

Ock på spette se'n steken gästa

Uti flått ock rök.

Så tar jag mina dagar:

Min Iris åt mig lagar

Såppa, kött ock friccacé,

Cafée, vin ock thée.

Kom, säg en hvar,

Har jag inte friska dar,

Fast min taskbok är rätt eländig,

Inga krafter tar.

Guds Barnet nätt

Lagar sielf hvar enda rätt,

Ock min corpus är rätt behändig

Sig att gjöra mätt.



Pris vare den mig föder,

Ske tack den som mig göder!

Jag är, som hvar Menskia vet,

Gu' nå' meij Poet.

-talet?]



N:o 42.

Camilla.

Farväl, min Herde, jag gråter,

Ach, ach, mitt sorge-mått,

Min lått •/• du mig beskärd t.

Hela mitt bröst jag uplåter

Och suckar i din famn.

Ditt namn •/• jag nämner kärt.

*

Mins du den stunden,

Då du i lunden

Gaf löfte ock sucka ock bad

Ock kyste ock klappa mig glad

Ock bad •/• så ömkan s-värd t.

Philemon.

Ach! ja! min täcka Camilla,

Nog mins jag, hvad du sagt.

Gif ack t! •/• du är mig kär.

Källan hon rinner så stilla

Men sorlar stundom till:

Så vill •/• ditt hierta här.



Ack, du min lilla,

Du min Camilla,

I detta mitt bröst du ju bor;

Vår kärlek i döden är stor.

Du bor, •/• där ingen tror.

Menlösa sinnen, ur dvala

Opp, siungen kärlek låf

I håf •/• ock herde-tiäll!

Dessa två såta de tala,

Vårt hierta tiger ej.

Ack nej, •/• hvar en är säll.

*

Klappom då händer!

Hur allt sig vänder,

Så prisa då kärlekens lag,

Kyss riset ibland med behag!

Hans dag •/ har ock sin qväll.

[1760-talet?]



N:o 43.

Öfver den 8:de ock c>:de Junii.

Jag drömde i natt, •/•

Hur jag en Ängel språng ock tog fatt.

Det lilla Guds-barn •/•

Flög in just mitt emot qvarn.

Min Ängel, som jag tror,

Bar schäfer-hatt af flor,

Ett bröst med pärlor kring

Ock blommor i en ring.

Jag drömde mycke roligt,

Roligt -----

Om en ting.

Min hierna i spehl: •/•

Jag såg en annan verldenes del

Ock saken så klar, •/•

Att jag i China var.

Där blef en fågla-sång,

Chinesisk dingeli-dång,

Toback ock cafée skönt

Ock mycke, mycke grönt.

Jag drömde mycke roligt,

Roligt -----
o

Jag där rönt.



Den Ängeln snäll •/•

I China kalla de för Mamselle.

Ett undligt ord •/•

Uppå den Guds gröna jord.

Mamsell, nå, tänckte jag,

Mitt hela hierta tag!

Du är så täck ock fri,

Din blomma för mitt bi.

Jag drömde mycke roligt,

Roligt - - -

Frieri.

760-talet?]



N:o 44.

Så skall då en annan vinna

Hiertat på min Älskarinna

Och min oro väcka opp,

Jag min dag med suckar nöta,

Klappa i en dröm min Söta,

Mista vaken alt mitt hopp.

Himlen må min oro stilla,

Hiertat i sin tan eke-villa

Sielf fullborda få sitt lopp.

Vänskap kan ett hierta röra,

Kärlek ändock mera göra,

När de båda ena sig.

Jag är fäld, ock jag är fången

Iris, du har denna gången

Mot mitt hierta öppnat krig.

Jag på fälltet intet tågar,

Men för dina spiut och bågar]

Jag helt tyst ödmiukar mig.



Kom, Cupido, du som leder

Slika fältåg med all heder

Till en efvig amnestie,

Gör att Cloris blir mig blider,

Gör att hennes hierta svider

Ock att hon vill hos mig bli

Du skall fruckt utaf mig skörda

Ock min Cloris vill jag vörda,

Där all täckhet hvilar i.

-talet?]

llmah. Dikter till enskilda. I.



N:o 45.

Tiden lider, klockan slår,

Alt sin ordning följer;

Och jag går,

Spår i spår,

Dit sig Iris döljer, la la la.

*

Kära tid, så löp då fort

För den Sköna på sin ort!

Fram cafée-bord, kärleks-ord,

Namn-namn, fauteuljer •/•

Ock kyssar och kort!

Men jag Arma sitter matt,

Ej den Sköna finner;

Hon i skratt

Med små spratt

Hiertat af mig vinner, la la la.

*

Tag då alt, hvad tagas kan!

Tid och kärlek se mig an.

Fram cafee-bord, kärleks-ord,

Namn-namn — jag brinner •/

Och flåsar, min sann!



Nå, min Iris, slå då i

Cafée-koppen fuller!

Här lär bli

Frieri,

Damm ock knuff och buller, la la la.

*

Den som första koppen får

Säkert om ert hierta rår.

Fram cafée-bord, kärleks-ord!

Namn-namn, Patrouller •/*

Af Fästmän jag spår.

Första koppen lätt mig få,

Sidsta sucken hennes!

I min vrå

Då och då

Ömt mitt hierta spännes, la la la.

Vill jag såfva någon blund,

Vaknar jag vid midnatts-stund.

Fram cafée-bord, kärleks-ord!

Namn-namn, jag brännes •/•

Af innersta grund.

Ack, Cupido, om du kan,

Laga bättre tider,

Se mig an,

Arma Man,

Som för Iris svider, la la la.



I oo

Kom, min Iris, lyft mig opp,

För till mund min cafée-kopp!

Fram cafée-bord, kärleks-ord!

Namn-namn, jag lider, •/•

Ock pulsen gör lopp.

Kom, du lilla hvita hand,

Sockret rör i koppen

Litet grand

Om ibland,

Det gör godt för kroppen, la la la.

*

Men förargar någon sig,

Att jag matad blir af dig —
Bort cafée-bord, kärleks-ord!

Namn-namn — pisckopp'en, •/•

Ock klappa då mig!

[1760-talet?]



N:o 46.

Polonoise.

Vij gamla Kärngar, Gunild, Brita, Clara,

Annika, Chersti, Ursula, Märta, Sara,

Komma nu neder,

Niga för eder,

Fall -----
Vij ha hört, att hon är siuk och matt och mera,

Derför komma vij att doctorera.

Gamla Gunild kan de Sköna väl omlaga,

Hon har hulpit många tusen Svaga.

Tugga, min Sköna,

En cafe-böna,

Hei fall

Hör, nådig Jungfru, hör på Gunild gamla,

Gör, som hon råder: Er inga sorger samla!

Spar dina tårar,

Glöm den dig sårar,

La
Men du skall hvar afton ta tre nöte-kärnor,

Och tre gånger tillbe Himlens stiernor,



I O 2

Tre knappnålar sätta i din stubb och blunda,

Gud bevar's att tala, ingalunda!

Ej skall du märcka

Hierta så värcka,

La, la, la - - -

Hör, nådig Jungfru, hör på gamla Brita:

Sagta på en uti Högden dig förlita!

Dygdenes Fader,

Han gör dig gläder,

La, la ----- -

Bind på bröstet Fästmans bild med silckes-snöre

I en lapp med saffran för två öre.

Tag då sedan för 6 öre kardemummor:

Du blir frisk, det låfva vij dig Gummor.
Suckar och löije,

Kärlek och nöije,

La

Hör, nådig Jungfru, hör på gamla Clara,

Hon säger: Feber måste här säkert vara,

Ja! ta meij Näcken,

Just nu på fläcken,

Fall -----
Ja, vårt lefnads-skepp bland stormar måste kryssa,

Lätt en Ungkarl bröstet på dig kyssa!



Lätt en trogen Vän i dina armar hvila,

Lätt en falsker länge stå och smila.

Men, lilla Sköna,

Kärlek belöna!

La - - -

Säg, lilla Nåd, hvem bäst förstår nu saken

Eder att hielpa; jag är nu matt och vaken.

Jag kan eij mera

Sielf mig curera,

La, la

Gamla Clara, lilla Nåd, hon rigtigt talar:

Hon vet, hvad en trogen Vän hugsvalar,

Hon ser tvenne hierta i en låga brinna.

Troll till fanders! Kom, min Älskarinna,

Öm uti öden,

Trogen i döden,

Fall - - -

[1760-talet?]



N:o 47.

1

.

Vänskap bedrager,

Kärlek är svåger,

Klaraste dager

Har ock sin, natt.

2.

Märck i det gröna

Iris den sköna,

Tänckte att löna

Sin Damon matt.

3-

Blommor hon plocka,

Lammena locka;

Damon sig backa

Ock tog sin hatt.
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4-

Damon, kom åter!

Iris hon gråter.

Kärlek förlåter

Små kärleks-spratt.

[1760-talet?]
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N:o 48.

Apollo, god morgon, och Clio, god dag!

Kom, dansa på Pindus med lustigt behag!

Tag mig in i ringen och klappa mig in

In diem Friederici med lustiger mine!

In diem Friederici hvar Friedrich må väl,

Med rus uti hjerna, med nöje v själ,

Med sedlar i ficka, ducater i pung,

Med ben som kan klifva till Cloris så ung!

En Tölper, en Tasker, en Lus och en Fan,

Som ej heter Friedrich, men Per eller Jan,

Andreas, Olaus, Christopher och Matts.

Men stolt heta Friedrich, bland Kungar ha plats

Så lefve då Friedrich med lust och behag!

I säng och i soffa vi fira hans dag.

Apollo, god morgon, och Clio, far väl!

Häll i, för vår Friedrich vi dricka med skäl!

[1760-talet?]
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Drottningen utaf Arabien,

Fru till många juveler

Och kameler, :||:

Ville se sin Vän.

Drottningen reste till Salomons borg,

Perlor och guld i hvar endaste korg

Med det mera,
:||:

Som 1

gör mången sorg.

Drottningen pröfvar den visaste Man
Med djupsinniga frågor.

Kanske lågor :||:
l

Tändes stundom an.

Sedan skildes bägge Vännerna åt,

Som lärer skett med makalös ståt;

Kan väl vara,

At det skett med gråt.

Så skedde då, men annat nu

:

Salomon sjelf ville resa;

Oss till nesa :||:

Tar han bort vår Fru.



Salomon frågad', hon svarade käckt.

Paret var väl muntert, artigt och täckt.

Glädjen braska
:||:

Uti bägges Slägt.

Salomon var både vis och lärd,

Som Prelaterna pläga;

Det vill säga: :||:

Bästa Fruen värd.

Frun var så snäll och så fundig som han:

Lyckelig Hustru och lyckelig Man.

Lät oss dricka :||:

Skålen till hvarann!

Salomon var en bofast Man,

Frun förmögen tillika;

Jo! Jo! Rika :||:

Komma snarast an,

Lefve då nöj der vår Heders-Präst,

Lika så Frun som han sig fäst!

Ho kan veta, :||:

Hvem det gäller näst?

Något bland annat jag tänker och spår,

Himlen vet det allena;

Vi förmena, :||:

Men den Högsta rår.



Salomon äger en Dotter så rar,

Frun en Son, som kan bli Far;

Kan väl hända, :||:

At de ock bli ett Par.

Ytterst jag torde önska få,

Astrild sig ville förbarma

Och mig Arma :||:

En gång tänka på
Med en liten Flicka i grönskande år,

Flicka som seder och slöjder förstår;

Har hon mera, :||:

Skälm som det försmår!

talet?]
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Hade jag 6000 daler.

Rätt nu dragés skrindan ur skjulen,

Nu är Julen, :||:||:

Polskor, lust och herrlighet!

Luften är nu ängslig och kulen

Och sä mulen; :||:||:

Eolus han gör förtret.

Roligt vid bord äta och sjunga,

Ge sin tunga

Korf och lunga,

Ha en Vän, som ingen vet.

Bonden dansar efter fiolen;

Capriolen
:||:||:

Slår han emot golf och tak.

Prest-far somnar in uppå stolen,

Och i kjolen
:||:||:

Gör nu mången Marjo brak.

Julen går in, klockorna ringa,

Glasen klinga,

Skinka, bringa

Pöser oss i sakta mak.



Arma Man, jag, sjuker i hakan,

Mellan lakan :||:||:

Ligger nu så lång och smal.

Jag får, stackars Barn, julekakan

Intet smaka'n, :||:||:

Ingen sötgröt, ingen bal.

Sjuker i dag skall jag nu besinna,

Mig påminna

Min Värdinna

Och min Värd och hans pocal.

Ingen vet, hur hjertat det svider;

Usla tider, :||:||:

Aldrig ro i en minut!

Blodet sig i oro sprider;

Hvad det lider,
:||:||:

Får jag min trompet till slut.

Jag har nu fått en febris maligna,

. Jag må digna.

Gud välsigna

Er, mitt Herrskap, julen ut!

-talet?]
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SKÅL

den 8 Junii.

Jag ser naturens under,

Millioner blommors prål,

Jag hör kring berg och lunder

Hvar fogels tungomål.

Men vid så glada stunder

Ej drickes Värdens skål!

Jag ser, hur böljan flyter

I ljusblå vågors prål,

Hur hon sin stillhet byter

Och tar med våld sitt mål.

Men nöje oss ej tryter —
Drick då Värdinnans skål!
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N:o 52.

Vid en jagt-promenade

på Hägersten

den 8 October 1770.

Hundarna de tolka uppå sitt vis

Pan och Jagt-Gudinnans segrar och pris.

Haren emellan buskar, tufvor och ris

Ofredas i sitt paradis.

Men hans Himmel vakar till hans beskydd;

Han oskyldig utaf ovän blir brydd.

Oskuld altid segrar, altid går fri,

Och haren gick sitt skott förbi.

Till Skyttarna.

I usla Skyttar,

Si haren han flyttar

Sina fj ät

Långt från Diana

Och hennes nät*

— B eliman, Dikter till enskilda. I.



Spänn lås och hane,

Ge djuret sin bane,

Sina sår!

Usel hjelte-bana,

Där ingen rår!

Er Jagt-Gudinna, hvad,

Bor hon på land, i stad?

Säg, hvem I dyrken!

Er lycka hon visar svarta blad.

Spännen fritt ert mord-gevär,

Jag svär.

Svär vid er kula,

Vid vackra och fula

Skogens lif,

Friskt på gärdsgård-stören

Med brånad klif!

Spring öfver höjder,

Du Skytt, blif förnöj der

Med din lott!

Hör, god Vänner, hören:

Ej minsta skott!

Sådana Skyttar, ack!

Det är Dianas pack;

Bör ej ha bössor

Men drifvas som myror ur sin stack,

Röfvas kulor, eld och krut.

Nå, skjut!



N:o 53.

Öfver den Oct. 1770.

Sjelfva dagen med sin dimma
Bådar oro denna dag;

Mörka moln i luften simma,

Solen gömmer sitt behag.

Glada Vänner sig fördela,

En bekymras, en blir tvär;

En vill sofva, en vill spela,

En vet sjelf ej, hvar han är.

Hvem vet, kanske mången gråter,

Fastän ögats eld är yr,

När vår Vän sitt tjäll upplåter,

Ur sin glada boning flyr.

Sorgsna Vänner, i hans hydda

Vi haft roligt hvar och en;

Lifsbesvären tycktes flydda,

När man kom till Hägersten.



Så farväl! Kom, sjungom, Bröder

Nu farväl, du glada bygd,

Alt hvad skog och vatten föder

Under dina klippors skygd

!

Ja, farväl, vår Värd! Vi finna

Du oss älskar, hvar vi finns.

Och farväl, du vår Värdinna!

Dig och Hägersten man mins.



N:o 54.

IMPROMTU
vid åskådandet af en chinesisk guldfisk

hos Capit. R * * *

den 11 October 1770.

Jag såg en fisk, godtår, Kamrater!

Från China pillegrimmen var;

Dess gyllne purpur brann så klar,

Och fjällen blänkte som ducater.

Båd guld och vatten såg jag här,

Och skönhet tände lust och låga;

Mitt sinne tänkte på sin plåga

At vara fattig, torstig, kär.
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N:o 55.

Till vår oförlikneliga

svenska Fleutraverist

SIMSON,

då han lät höra sig på Riddarhus-salen

den 16 December 1770.

I röst, i pipa och i strängar

Förklarar sig Musiquens Gud;
Blås, Simson, och bred ut ditt ljud

Till Eliseiska fält och ängar,

Med klara hvirflar, ömma drag!

Du är i Smakens Tempel inne;

Där sväfvar jämt ditt Äreminne

Bland fina sorl och höga slag.
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N:o 56.

IMPROMTU.

I enslighet jag sitter

Helt ensam vid ett bord;

Jag slumrar och jag spritter

Och mumlar några ord.

Jag glömmer lifvets möda
Och den mig lifvet gaf.

Slik Värd och sådan föda

Jag prisar till min graf.

[Senast 1770.]
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N:o 57.

GUNTLACK
den 1 6 Jan. 1 77 1

.

Philemon dref ut,

I dag vandrar Guntlack i kedjor och jern

Och blottar sitt hufvud och läser. -

Han krossat sitt timglas med dyrkar och värn;

Nu stelnar hans blod, bäst det gäser.

Si Rättvisans portar, vänd ögonen dit!

Si, Atropos sväfvar sä sorglig och hvit

Och hvirflar på trissan och hväser.

Men, Guntlack, snart skares din lifstråd utaf

Och skingras i luften af Döden,

Den du liksom narrat at gräfva din graf:

Din nedrighet bragt dig i nöden.

Ty blifve din bild för alt lågt och gement

En fasa och varning! Nu är det för sent

Med hoppet gå mot dina öden.



N:o 58.

I skogen vid Bodala.

17771-

Milda sol! din klara strimma

Nu förgyller skog och fält;

Fiskarna i vassen stimma,

Fogeln sjunger quickt och gällt.

Herden ligger i det gröna

Och Herdinnans nåd begär.

Men hvar finner jag nu min Sköna
1

?

Jo, jag vet nog, hvar hon är. :||:

Landtman nu sin tufva plöjer,

Och hans oxar svettas nu;

Marjo snart sin räfsa höjer,

Göken slutar sitt kuku.

Snart nu mogna frö och böna,

Flora sig sin prakt afklär.

Men hvar finner jag nu min Sköna?

Jo, jag vet nog, hvar hon är. :||:



Gärdsgård stänges, fältet blommar,

Nöjen inom denna gräns;

Höghets qual och Ringhets domar

Bort från Dygdens residens!

Kärlek skall vår hjessa kröna,

En och hvar bör blifva kär!

Men hvar finner jag nu min Sköna?

Jo, jag vet nog, hvar hon är. :||:

Herdar, kommen, kom, Herdinnor,

Till vårt vackra Bodala! '

Som Herdinnor, Regentinnor

Bröst och hjerta fritt nu ta.

Våra ögon styrkan röna

Af den kraft ert öga bär.

Men hvar finner jag nu min Sköna?

Jo, jag vet nog, hvar hon är. :||:



N:o 59.

Då Herr Öfver-Directeurn von Stapelmohr

föredrog Norströms, Ulla Winblads Mans,

ansökning at bli Sjö-tulls-besökare.

Välborne Herr Öfver-Directeur!

En fattig Supplicant ur gruset jag framdrager,

Som till min ringa hjelp en ringa tillflygt tager.

Han tror uti sin själ— Gud vet, hvem den tillhör—
At han har vunnet alt, om han blir Visiteur.

[1771?]
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N:o 60.

Kongl: Maj ts Tro-Man

Öfverste och Riddare af dess Svärds-Orden

Högvälborne Herr Baron

JOHAN DIEDRICH DUWALL
varder detta verk

öfverlämnadt

aldra-ödmjukast

af

Utgifvaren af desse Epistlar

Carl Michael Bellman:

Men du, som med ett nådigt och gynnande väl-

behag emottager desse Fredmans Opera posthuma och

bevärdigar dem med ett hedrande rum ibland den

littérature, som äger den lyckan at roa dig, huru

mycket är icke Utgifvaren af desse Epistlar dig

förbunden! Hans penna är väl för svag at tolka

ditt beröm, men hans bröst äger styrka nog at med
erkänsla förvara dina välgerningar. Du är stor, och

det vet Allmänheten. Men af alla egenskaper, som

upphöja dig, intager ditt hjerta altid främsta rummet.



Solen är väl fästad i det höga

At ge jorden kraft och verlden ljus,

Men hon ser med lika nådigt öga

Örnen uti topp och myran uti grus.

Du, Maecenas, plär din ynnest dela.

Dig kan aldrig fela

Vördnad af en hvar.

Lycka och förmåga Menskjor skilja;

Ofta bästa vilja

Minsta offret har.

[1771?]



N:o 61.

Kong* Majst 8

Tro-Man och Öfverste

samt

Riddare af dess Svärds-Orden

Högvälborne Herr Baron

DIEDRICH DUWALL.

Högvälborne Herr Baron!

Nytt sorl begyns kring Paphos' ängar;

Man ser ibland en Ängla-tropp,

Hur Bacchi Män vid krus och strängar

Och under trum-slag bjudas opp.

Re'n nattens facklor börja brinna

Och Fredman raglar i sitt bo:

Opphöj din röst, min Skald-Gudinna,

Och sjung till Baron Dimalls ro!

an av 1772.] C: M: B*
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N:o 62.

Mademoiselle

!

Je me souviens fort bien de ma promesse et de ma
coeffure,

Mais, belle Iris, ne jettes pas au feu touttes ces

statues et peintures!

Fredman est mort, et voila tom sa boutellje,

C 'est å Ulla Vinblad d'enfermer le cerceuil, ou mon
Heros sommeille.

Regardés dedans le Camp de Mars,

Comme il a triomphé parmi les Cesars.

Enfin pour son gout pour la musique

Il fait faire sonner sa flute dans Himmelrik.

Mademoiselle

!

Votre tres h: et tres ob: Serv r

Movitz.

Rolmätar-gränd på Fem Fiskar d. 13 Jan. 1772.
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N:o 63.

Ansökning hos Baron Hummerhielm om
en klockare-lägenhet.

Högvälborne Herr Baron samt Jus Patrona-

tus öfver Öster-Göthland med dess underlig-
es

gande provincier; frid af' Höjdene! med
allsköns grönskande salutem! Item courage,

som är ett jus sanguinis hos min gunst-

benägne Herre och Maecenas

!

Ingen lärer neka, om icke ex errore, at ju Men-
niskjan är född till verldene med mycken vedermödo,

till storan harm, såsom ock till strid påjordene. Ty
hvad äro sju hundrade sex och sextio hästar samt två

hundrade fem och fyratio mulär? af Esra 2. Boks

7. Cap. v. 69. Ja! hvad gagna Konungens skepp,

som fara till sjös och komma en gång hvart try år

och föra guld, silfver, elfenben, apor och påfoglar? af

2. Chrön.-Bok 9: 21. De synas oupphörligen i de tåre-

fulla Publicaners ögon mindre än intet, i den däje-

liga Susannas blomstergård såsom gulnade löf, för en

Simeon och en Hanna såsom skovax. Friliga, Friherre!

Tupperop skrämmer lejonet, en ringa spöquist förfärar



elefanten, getingen sårar Stridsmannen, Simson slog

pelarena i kull. Satan skenade för Davids harpa,

Herodias dansade med Johannis Döparens hufvud på
fatet. Ja, Tobias tog Ängelen i gälena och sade med
högan röst: Han vill uppsluka mig. Tob. Bok 6.

Cap., och så vidare. Alt bevisar strid och fåfänglig-

het. I och förty, säll, ja, trefallt säll är den, som,

ifrån den stora och besvärliga verlden skild, från ett

högfärdigt lefverne, vagnar och Resenärer, lock-peru-

ker, trumslag och conspirationer, härligheter, förtrete-

ligheter, trummeter, raketer, Lindansare, Fuxsvansare

och Poeter befriad, kan säja: Mor, ge mej en sup;

noch eins! Har du ost, Mutter, färskt smör, rena

stöfvel-manschetter? och så vidare. Ja! lyckligt inom

Floras och Bores gränsor få fira lifvets högtider, två

sina fötter, Tob. 6. Cap., och steka sin fisk varm,

v. 6, samt under fridens fikona-träd uppslå sin pau-

lun med fortplantning och förkofran.

Nådige Herr Baronen lärer mägta underligen före-

falla denna inledning till anledningen af mitt utkast

i detta bref, som- innehåller en hörsam bön om gunst-

benägen välvilja och recommendation till en in Civi-

tate sui Urbe Wadstena ledigvarande kyrko-organiste-

syssla.

Det är verkeligen, Domine Baro, mera svårt efter

ett brödstycke för en Studerande än för en Lekman,

och så vidare. Clericiet säges väl i allmänhet äga de

bästa indelningar och höbord; men det är sanner-

ligen intet så. I vår Församling är så beskafFadt, at

de hvarken kunna födas, paras eller dö ; i Socknen,

där min Bror paraderar, är det likaså. Likaledes

9. — B e lim an, Dikter till enskilda. I.
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hafve vi hört, at så skall stå till ända upp till Dals-

kullarne; ja, förbarme sig! ända upp till det herrliga

Leksand och det kosteliga Tuna. Systrarna Leksand

och Tuna hafva likväl i alla tider blifvit ansedde

som två juveler i ena kosteliga krono. Så böra de

ock sannerligen betraktas. Dock, hvart rasa mina tan-

kar? Hvi vill jag tänka uppå kunskapsens träd, som

icke är värdig at kyssa en gång ormen i stjerten?

Hvi skall jag kasta mina ögon åt Babels torn, som

knappt ser mina messings-häktor i koftan? Hvi må
jag upplyfta mina näso åt guldklimpen, som ligger

med armarna i kors på dynghögen? Ja, hvi må jag

glo på solen, som näppligen ser torntuppen? Hvad
höfves mig titta efter stjernorna, jag arme Fähund?

på Karlavagnen i Himmelens skyar! Salutem!

Jag ovärdig, för detta Bond-Caplan och Skole-

mästare samt för detta Organist i Westerplana uppå

Kinnakulle, vågar mig, i anledning af hvad anfördt

är och åfvanskrefne syllaber medföljer, till min me-

nings förklarande, nu hörsammeligen Deras Nåder

öfverrumpla, öfverfalla och anfäkta samt tro-innerligen

sollicitera, at ]ag måtte antagen varda till den

lediga Organiste-sysslan i Wadstena, efter-som jag

tjent vid Militiae-Ståndet, och således ej ovan vid

at trampa, ej heller rädd för pipor och basuner,

mycket mindre altererad för Nådige Herrens ögon vid

genomögnandet af denna min hörsamma supplication.

Salutem!

A propos om Kinna-kulle, så är visserligen läget

rätt angenämt, ty berget ligger på en höjd och fram-

sträcker sig, jag vet ej huru många mil. Där bor

Folk och äro många kyrkor; foglar flyga där som i
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annorstädes, men träden glänsa i grönska, kersbären

glittra på grenar, äpplen och päron på marken utgöra

gator i Floras där belägna hufvudstad. Den svartblå,

svallande Wenern sköljer Dalsland och kastar sina

Tritoner mot det präktiga Leckö, hvarest fordom

Apollo med sina Muser besökt den Nordiske Tessin.

Jag tänker, volente Deo, med Deras Nåders för-

låf och goda minne enfaldeligen och i kårthet ut-

breda min merit-lista, hvilken Herr Patronens högväl-

borna ögon, såsom bäst vana at skönja, hvad Krigs-

ståndet anbelangar, och som sjelfve sett Sveriges,

Göthes och Wendes Fiender, nu förmodeligen torde

upptaga och utan glasögons tillhjelp finna, hvad jag

är för en Karl. Samma lista bifogas här i hörsamhet,

och är hon jämväl bifogad och inneliggande. Dock
skall jag hörsammast begära, at post-porto måtte

blifva mig ersatt, efter hon är af så mycken vigt.

Salutem

!

Det tyckes ej vara af mycken tilltagsenhet eller

öfverflödig harm öfver lyckans vidrigheter, som jag

beklagar mitt tillstånd. Mitt samvete, at jag. så må
tala, är obefläckadt som en Bibel och mitt öfriga

uppförande menskligt. Aber, åren tilltaga; min hvita

hjessa hastar till sin svarta förvandling; taket trycker

byggnaden, och bjelkarne bugna. Trumpen, rödhårig,

knarkryggig och surögd stryker jag mig fram långs

väggarna och slingrar mig som en orm kring kyrk-

murarna; ty, i förtroende sagd t, det är sådana tider,

at den som går sin jämna väg fram märker intet at

han i hvart fjät skjuter ett steg tillbaka. Ex nihilo

nihil fit, sade Fader Smitt. Så säjer jag med. Hvad
är krukan g]ord af? sade Lärjungen till Philosophen.
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Auro, svarade han. Hon är min, sade Lärjungen;

och sä vidare. Die verkehrte Welt, säjer Fransosen;

jag må säja detsamma. Sedan jag genomgått sä

många tjenstegrader i olika ämnen, hinner jag ändte-

ligen så långt, at verlden ser mig stundom med en

hasselpåk i handen, stundom i en buldans-tröja med
ett hopknäppt gehäng kring lifvet, ett tolf alnars

Pultava-spett och träskor. Stundom finnes jag vid ett

ostämdt claver på en murken orgelläktare, quittrande,

drillande, pipande och bullrande bland några skrå-

lande Bondgastar, som hesa och långhalsiga förvilla

hvarandra. Ändteligen finner jag, at det går, som

Holländaren säjer: Myn Heer, je ne sais pas.

Alt därföre, Högvälborne Amice, Patron och Gyn-
nare! bed och bjud de andra Herrskaperna at icke

vara emot denna min ringa ansökning; ty jag är

ingalunda någon Struensee, som med vaxvingar vill

flyga åt solen; icke heller förliter jag mig uppå orgel-

verk, vagnar och Resenärer, eller kroppsstyrka, man-

skap och trummor, valthorn eller högfärdigt lefverne,

eller hjertans Änglar och kronor, ametister, rubiner,

perlor och gyllende tabernakler, cocos-nötter, mulär

eller elefanter, och mera sådant, utan endast uppå

Herr Baronen och Patronen. Salutem!

Min ålderstegne käre Fader Olaus Dumgren, Syskon-

barn till den namnkunnige Poeten Haquin Bager,

torde förmodeligen uppvakta Herr Baronen och Pa-

tronen, efter som han sjelf skrifver, och då få den

äran insinuera sig till mitt bästa; imedlertid medfölja

Några enfaldiga vördnads-rim, som min Fader Olaus

diktat; så väl som Några välmenta skaldefrön, utsådde

för Herr Baronens farstugu-port, som titeln lyder;
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hvilket quäde är sammanskrifvit af min Broder

Magistern. Gud läte dem bära frukt, sä visst som

jag ärnar vara tacksam!

Om ej Nådig Herren tager illa upp, så har Mamma
skrifvit mig till och berättat mig, huru hon tänker

våga på sysslan en af våra stora ostar, som blef öfver

vid sista uppsättningen, några by t tor mjölk, ägg och

kanske ett par 6-marks-plåtar; ty ho vet, hvad Him-

mel en med alt detta kunde verka uti Herr Baronens

hand. Pastorn i Församlingen har fått en dito mindre

ost. Comministern och Klockaren h vardera sin bou-

teille brännvin. En ting vet jag ej : huru Dom-
Capitlet skall på något sätt muntras och smörjas. Nå,

höre Himmelen de röster, som utan ända altid och

oupphörligen klingat för mig rundt ikring prediksto-

len i Westerplana, då jag talat! De späda Bond-

flickors tårar och Bondpojkars suckningar, då jag

hostat och stapplat på conceptet! De vördnads-värde

Westgötha-Gubbars välmening, då jag försummat upp-

läsa Evangelium; och alla samteliga Quinnors och

Matronors böner, under det jag discantat vid det för-

dömda claveret, som jämte fiolen var sista gången

orsaken till min olycka! Ja, höre Himmelen hvar

Själs soliloquium, som unnar mig ynnest och god-

het!!!

Herr Baronen bor i Öster-Göthland och har såle-

des många Vänner; hjelp sin Tjenare till detta i-fråga-

varande organist-brödstycke; bevis åtminstone barm-

hertighet åt det fattiga claveret, och lät mig hellre

tukta tangenterne, än at någon Herrskaps-Kammar-

tjenare, Garderobs-Beställare eller Fiol-Tysker skulle

knipa dem

!
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Aber, Tuna och Leksand, min Herr Baron Hum-
merhielm; de äro två ljusa stjernor (astronomice sagdt),

som hafva sitt ljus af sig sjelfvom och meddela det

åt andra; hvaremot två mörka stjernor liknelsevis

kan sägas om Röö i Bohuslän och Spinnhusförsam-

lingen i Stockholm, hvilka läna sitt ljus af andra,

NB. oppositions-vis. Förlåt mig, nu faller jag åter

in i riksdagsmanna-philosophien; det är: ingenting tänka

förgäfves, draga kappan på båda axlar, hålla ena han-

den på transport-sedeln och den andra utsträckt åt

Himmelen. Alt, alt, alt låfvar jag Herr Baronen,

om han är mig blid och förmånlig!

Förlåt min långsamma skrifnings-art, och lät sig

icke obenäget förefalla, at jag inga särdeles nya tid-

ningar från denna staden kan frammäla, mera än Råd-

mannen Christoffer Wingmarks Hustru ' framburit en

liten kårleks-pant; Christoffer på 5 Stjernor sitter inne

för oljud på gatan, och har jag således icke kunnat

få de penningarna af honom, hvarom jag erhöll

Nådig Herrens ordres. Skinkorna och stöfvelskaftena

samt korfven och hårpungarna äro alt afskickade,

jämväl jernredskapen och klippings-handskarne.

Skulle det vara af nöden, menar Nådig Herren,

at man bör ingifva kyrko-attest öfver ålder, så kan

det komma på ett ut, om jag aflemnar detta extract

utur min Faders Bibel, hvarest finnes antecknadt på

första bladet följande rim:

Den 19. hujus, kl. 3. quart till tu

Är Olaus Dumgren födder nu

Af ärliga Föräldrar förvisst,

Hvarpå vi hafve margfallig brist.
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Födder är han i Mariefred,

Ty det är så landsens sed.

Magister Samuel Bult

Han hafver döpt denna Kult.

Faddrarna voro åtta,

Hvilket kommer oss till måtta.

Gud gifve, at han Herrans bud ej förgäter!

Jungfru-Fadder var Tullnärens Dotter i Säter.

Imedlertid är min Fader at anse som den eldigaste

Hofbuss, så kry, munter och färdig; roar sig gerna

och låter min yngsta Bror lära sig spela på fiol.

Nytt: Samuel Strufvas Son lär sig at spela trom-

pette-marine. Sommaraftnarne här i Telje låter det

förträffeligt och anderikt, när man hör en trompet,

antingen från något plank eller från en quarn eller

ock ifrån sophögen vid tullstugan. Madame Brunholm

sjunger nu mera präktigt än förr. Pukslagare-Enkan

har nu fått krogsedel och håller Spisgäster; jag spi-

sade där i förgårs, då hon berättade mig en historia

om sin Morfar, som var Pukslagare hos Högstsalig

H. M 2, Konung Carl X och som följde med likpro-

cessen ifrån Götheborg och red framför provincie-

fanorne, som då buros af Rikets sjelfständiga Adel hit

upp till Stockholm, då kongl. begrafningen förestod.

Hon berättade nemligen, at då han Brunholm, efter

den tidsens skick, med stor lockperuk och i lockarna

hängande flor samt i pukorne och pukpinnarne äfven-

ledes flor, stod på altanen i Storkyrkan begrafnings-

aftonen, uppkom en sådan orcan af den mängd flors-

bitar, trumpeter och andra blås-instrumenter, samt åt
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sjösidan af den starka flaggningen och den mycken-

het segel, så at Morfar min med händren öfver huf-

vud, pinnarna i vädret och pukorna framför sig blåste

från altanen, tumlade i skyarna, och, som några

gamla Matronor bekräftat, skall han knäppt dödspsal-

mer på pukskinnen och ändteligen vid solbrädden

uppgifvit sin anda, hvarest dagen därpå om middagen

en ny stjerna skall blifvit synt.

Ja! Gud signe våra Vänner, som äro i blåst både

till sjös och lands, men besynnerligen dem som äro

på hafvet och kanske mist både master och segel!

Gud bevare alla Barnaföderskor, Regementer och Con-

sistorier! Afvände Himmelen alla.n bedröfvelse ifrån

thin Nästa, hans Hustru, Tjenare, oxa och åsno,

Tjenarinno, och alt hvad honom tillhörer! Samma-

ledes styrk äfven Konungens krönings-häst, hästar,

Ryttare, Rusthållare och Rotebönder! Likaledes alt

contentement öfver Generaler, Amiraler, Stats-Secre-

terare och Schoutbynachter, samt Ombudsmän, Tull-

förvaltare och Öfver-Post-Directeuren! Ja, låte solen

tända sina strålar och skina på kyrktuppar, solvisare,

Klockspelare och Rikets Organister! Likaledes på

Taskspelare, Gycklare, Lindansare och Luftspringare

!

Äfvenledes också på Skole-Betjeningen!

Denna bön hafver jag sjelf sammansatt, efter

det pund som mig i andeliga saker gifvit är; ty

därutinnan förlitar jag mig icke på menniskj o-röst,

papegoje-mandlar, räfsaxar och carameller, hvarmed

Mörksens Förste förleder botfärdigheten och sig fram-

ställer.
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Lef nu väl, min värdaste Gynnare
och Patron!

Tillåt mig i min koja

Spela ert beröm på hoboja!

Unna mig den förmån

At vara min Faders Son!

Beröm mina instrumenter

Med drillar och complimenter!

Stämmen upp mina strängar,

Virtuoser och Capell-Drängar!

Si, jag väter mitt lägre med mina tårar,

Och min hemlig ting harpone genombårar.

Dock vill jag som Kong David spela

Och sedan lägga mig at sofva hos Bathseba. Sela!

Ja, otäck är min eländes tid.

Jag är som en ungan kid,

Som en råget på en klippa,

Som en loppa på en nyckelknippa.

Min Sköna är såsom en paulun,

Som ett bolster med svandun,

Som en spån

På Libanon,

Och mitt hjerta såsom ett silkestäcke öfver en 15

års Fröken

I öken. Sela!

Denna psalmen hafver jag sammansatt. Salutem!

Hvad jag hafver skrifvit, thet hafver jag skrifvit.

Men glöm ej at ögna igenom min merit-längd! Jag
slutar, bedröfvad och trängd. Vale, Liber Baro! Cura

valetudinem tuam! Vale, vale, male, bene, utique,
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quoque, hurra, amen, vivat, vivat!! Baronem! Patro-

nem! Jag står i postporten och, som Movitz vid Rod-

dartrappan, viftar med hatten 3 gånger åt mitt af-

gående bref. Hurra! Hurra! Hurra!

Förblifver

Högvälborne Baronens och Nådige Herrens

Tjenstvilligste Tjenare

Olaus Dumgren, Junior.

Telje, den 19. Maj

1772.

Lit. A. Merit-Lista.

Anno

17 1 5 — Den 19. hujus kl. 12 f. m. föddes jag af

ärliga Föräldrar; mig till heder och ingen

skam. Olaus är mig i dopet gifvit och i

Lifsens Bok inskrifvit.

1 7 16 — Den 19. i samma månad blef jag tokig.

1 7 1 7 — Litet bättre.

1 7 1 8 — Var med mina Föräldrar till Wernamo.
Utsatt för en Slagtare ifrån Sköfde. Samma
år drack decoct, tills om hösten 17 19.

1 7 1
9 — Hörde talas om Ryssen hela det året.

1720 — Kröntes Högstsalig Hs M* Konung Fredric.

1 72 1
— Var jag på sjette året.

1722 — Likaledes.

1723 — Studerade i Catechesen, lärde skrifva och

läste i Latinska ABC-boken, tills
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i 7 3 T — då jag blef förlofvad med min kära Hustru,

som är född

1714 — den- 20. hujus kl. 1 e. m. af ärligt Folk,

utan Djefvulens arga list och smolk. Jag
önskar henne helsa och sundhet. Förläna

oss margfallig rundhet!!!

1738 — Det året ingenting passerat.

1739 — Det året predikat åtskilliga predikningar, af

hvilka förnäml. anmärkes:
jmo jjm fr0gna Själens suckan vid Petri

svärd, dä han högg örat af Malthus.

211 Högfärdighet och saktmodighet, i anled-

ning af Eleazars byxor och Rebeccar särk.

3*11 De 10 Spitälske Män och de 5 Fäviska

jungfrur, Jörestälde vid Orgelverkets invig-

ning i Grenna; med ett historiskt bihang

om Orgelverk.

4±1 The Gergeseners äng, eller huru Djefvu-

len kröp in i svinahjorden; enfaldeligen före-

stäldt uti en Rädstugu-predikan i Tel/e;

jämte Oration till Borgmästare och Rad.

1740 — Föddes vidare vår Son Christian. Djekne

i Strängnäs, conditionerar för maten.

1 74 1 — Föddes Döttrarne Babba Lisa och Näbba
Lena.

1742 — den 19. i omförmälte månad undfick Kyr-

korådets fullmagt på dödgräfvare-sysslan vid

södra gafveln, som vetter åt landsvägen.

1743 — Gjorde vice-klockare-tjenst. Samma år full-

magt på en trumpetare-syssla vid Generali-

tetet.

1745 — Bivistat Finska Campagnen.



1747 — Rådman i Telje, interims.

1748 — Afsatt genom Ovänners bearbetande.

1749 — Ater insatt. Samma år Organist och Skole-

mästare i Westerplana. Mot årets slut af-

satt, genom vederbörandes illvilja och afund.

1750 — Ater insatt, och gjorde afbön för Commi-
nister Svartkolt i Gråkyrka.

175 1 — Afsatt från skolemästare-sysslan, ob solum

punctum.

1752 — Gjort och författat ett Anderikt quäde, kvar-

utinnan Menniskjors Barn liknas vid tulipaner.

1 7 5 3 — Uppsatt ett Ode öfver Enkans Son i Nain,

dediceradt till korpen, som förde mat åt Elias.

1754 — Lagt ny kägelbana på kyrkogården.

1755 — Ater insatt i skolemästare-ämbetet, hvilket

jag till denna stund, volente Deo, beklä-

der och bekläda skall, in i bleka döden.

1772 — Söker denna i fråga varande organiste-

beställning.

Olaus Dumgren, Smolandus.

Lika med Originalet, samt riktigt klippt och

skurit, intyga på begäran:

Johan Singer Emanuel Fläskman

Extraord. Cantor. Rådman i Telje.
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Lit. B. Några välmenta skalde-frön,

utsådde för Högvälborne Herr Baronens

farstugu-port.

Ingen trägård mera fager

Vid skön morgons klara dager

Än en trogen Själ hon är.

Se n hon flyr från köttets senor,

Glöms de skönaste Helenor,

Ty de ä ej Himlen kär.

Synden gräselig huserar,

Och Hin Onde oss buxerar

Med sin långa afgrunds-år.

Säll den Själ, som så kan fara,

At hon slipper allan fara

Och till Jericho ej går!

David, Absalon och Cain,

Enkans Son på bår i Nain

Hafva rönt margfallig pust.

Högfärd och långt mera sådant

Mången Själ har bragt i vådan

Med allsköns pusserlig lust.



Därför bedes Herr Baronen

Ödmjukt utur skalde-tonen:

Hjelp Olaus, Sonen min,

Uti Telje stad at blifva

Organist och därstäds blifva

Altid värdig lyckan sin!

Petrus Dumgren Ohlson

Phil: Magister.

. C. Enfaldiga vördnads-rim till

Högvälborne Baronen.

Rom: Co: Gall: Ef:

Blif sjelf en gång Chef

För Östgötha käcka Squadroner!

Sväng eder arm,

Bekyllra er barm

Mot sabler, pistoler, canoner!

Ögonen, Karl,

På Kungens standar!

Ge hästen sporrarne, Gosse!

Skrik som en Gast,

Med skenkeln sitt fast,

Förbanna båd stubbar och mosse!



Blixtra mot soln

Med blanka pistoln,

Lät flintorna dansa i vädret!

Kasta dig kring

I trekant och ring,

Och klappa med handen på lädret !

Luta dig fram

Bland skällsord och damm,
Flanquera, gör volte, galoppera!

Tugga och svär,

Och tänderna skär!

Min Romare, friskt frukostera!

Hurra! Hurra!

Trant, trant, tradera!

Re'n blåser er klingande Farna.

Var nu blott mån
Om Olle, min Son!

Orgpiporna skorra och jama.

[Maj 1772.]

Olaus Dumgren Senm



N:o 64.

Midsommardagen 1 772.

Tag ditt glas,

Vet hut och skäms, tag ej din Grannes

Friskt kalas,

Hej, vivat vår Johannes!

Vivat du,

Vår glada Värd och Broder,

Frisk och göder.

Bacchi floder

Ljufligt rinna nu.

Skål, min Vän!

Vi åt Johannes kransen knyta.'

Dj efvulen

Vi ge dem det förtryta.

Ärans Man
Bör ärans kransar smycka;

Som vi tycka,

Guld och lycka

Är han värdig han.
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Vakna nu!

Hvad gör du? Sitter du och fuskar
5

?

Drömmer du

Om löf och granris-buskar?

Rågadt mål!

At vår Johannes kära

Vi hembära

Tack och ära.

Drick Värdinnans skål!

10 — Be lim an. Dikter till enskilda I.
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Vid en Tigerklous födelse.

17772.

Glad och rörd din födslotimma

För till Himlen nu min bön.

Lycka till bland oss förnimma

Dygdens värde, Ärans lön!

Kom, träd glad inom den kretsen,

Som Försynen dig utmätt!

Bjuder Äran, träd i spetsen

För din Kung och Landets rätt.

Vörda, mins de milda Lagar,

Som så stäldt din födslodag,

At du föds i Gustafs dagar,

Under skygd af Kung och Lag.

Himlen en gång hända late,

At vår Kung må se med ro

Dygdig, lycklig Undersåte

I Nils Gustaf Tigerklon.
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N:o 66.

TAL,

hållit till en Frökens kammare

om aftonen den 24 Janu. 1773.

Välborne gråstens-mur, högädle tegelstenar!

J äreborne gålf! välacktade pulpet!

För er utgjutas bör, hvad ömt mitt hierta menar

Ock hvad innom mitt bröst opväcker min förtret.

J konsterfarne skåp ock välbetrodde sängar

För er med skalde-sång min luta jag besträngar.

Kom, Ecko, fyll mitt liud! fast med en sorglig stämma

J enslighetens skygd jag på min luta slår;

Mitt våta öga ser en söndrig klöfver-femma,

Som från en Skönhets hand bort till en sophög går.

Men med en torndörns-röst en vredgad Himmel bådar

Vår bränvins-flaska tom — förödelse man skådar.
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Med hälft utbrända lius vid en utslocknad brasa

Jag dödsens tempel ser, där förr var glädiens borg.

Där förr min Iris språng, hörs gamla tåflor hasa,

Ock där hon satt så mild, står nu en mangelkorg.

Där förr dess smycken låg af pärlor ock jouveler,

Där hoppa loppor nu så stora som cameler.

Mitt öga gråta vill, men hiertat sig påminner

Förgänglighetens lag, ombytlighet ock närd.

Den skatt man altid ser man eij så dyrbar finner,

Som då den borta är ock blir en an beskärd.

Välborne gråstens-mur, nu vet du, hvad jag menar:

Jag ger dig Diefvulen med dina tegelstenar!
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N:o 67.

Till

HERR ABBE MICHELESSI

af Herr Bdlman,

i anledning af den förlust

Herr Michelessi nyligen lidit genom Tjufvar.

Abbée Michelesi, bästa Vän mitt hierta känner,

Bland Apollos glada Vänner
Din belöning tag!

Landets Sång-Gudinnor möta dig med larm ock yra,

Le ock tystna vid din lyra,

Prisa dina slag.

Echo vill dig troget följa,

Eij din sång fördölja;

Sielf Sirenen på vår bölja

Stannar i sitt språng.

Vår Monarck, så rik af ähra,

Får du nalckas nära.

Ädelmod ock dygdelära

Ämnen för din sång.



Ja! vill du din Skönhet se bland Cyprens söta lustar?

Straxt Vestalen för dig pustar,

Öpnar dig sin barm.

Ax ock blommor i vår bygd nog Backi hiessa zira;

Vill du glad hans högtid fira,

Njut hans olja varm!

Till en vällust för ditt öra

Våra spel vi röra;

Hör La Haij, så får du höra

All Olympens frögd.

Liuft med oss ditt öga ömmar
Uti sömn ock drömmar;

Eij Vesuvii svafvelströmmar

Skakar här din högd.

Men min Frände, bäst jag nu din höga sällhet målar,

Kring min låga hydda skrålar

En förfärlig tropp.

Jfrån Träske en Augur ock Troll från Skinnarviken;

Längst från Plutos mörcka diken

Stiga drakar opp.

Vid min säng de sig församla

Ock i mörckret famla.

Jern ock boijor ramla, skramla,

Ock jag hör ditt namn.

Snart mitt rädda blod förskräckes,

Grymt min hand utsträckes,

Grymt jag utur sömnen väckes

I min Skönhets famn.
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Nattens facklor börja sprida sina bleka lågor,

Molnens svalg ock liusblå vågor

Susa uti skyn.

Foglen siöng, ock solen bran, Augurn i sanden rita,

Fönstren börja blifva hvita,

Glittra för min syn.

Tusen circlar han utmätte,

Mot Oraclet trätte,

Stundom modig som en Hiette,

Stundom som en Dvärg.

Men vid flygten af en svala

Steg han opp ock tala,

Slog sitt bröst ock i en dvala

Siöng om guldets färg.

J en skrubb vid Baki tron, bland krukor ock pocaler,

Ligga fyratusen daler

Kring ett tärning-spel.

Vid Cupidos altar i ett hörn så ser jag mycke:

Med ett kungligt sken ock tycke

Strålar en jouvel.

Där en gyldne dosa glimmar;

Märck rubinen strimmar!

Men nu nalckas dagens timmar,

Och jag siunga kan.

Lärda Michelesi, vänta!

Guld bör dig eij ränta.

Därmed han på dörren glänta,

Och all ting försvan.
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Sist sanfärdigt till ditt låf sielf din Apollo talar:

Granna meubler, bord ock salar

Saknas på min jord.

Michelesi! mins Corneille till verldens smak ock tycke

Skref sitt största mästerstycke

Vid ett krassligt bord.

Guldet ofta hos Personen

Skämmer skalde-tonen,

Men en stråla ifrån tronen

Gjör Poeten qvik.

Lätt en Karg sin kista bära,

Juden sig försvära.

Siung du glad Monarkens ähra,

Gjör som jag ock drick!

[Jan. el. febr. 1773.] C M B.
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Till Pelée,

då han kom ifrån Operan, den 22 April 1773.

Sångstycke.

Flyt då fram, Neptuni snäcka,

In till Thetis' blomstergård.

Och, I Nymfer! små och täcka,

Tag Pelée uti er vård.

Tritoner! biåsen larm,

Räck vår Pelée er trogna arm.

Fritt må hafvets böljor rasa,

Furierna vid stranden stå

Och din klippas spets med fasa

Upp till Jofurs skyar gå.

Hör på Tritonerna!

Med ljud och klang i hornena.

Kärlek, Mandom, Dygd och Snille

Vid din värja bandt din krans.

Uti Thetis' famn du ville;

Nu är du hos S . . . s.

Tritoner, stig i land!

Skål för Pelée! tag glas i hand.



N:o 69.

Grafskrift

öfver

Herr

G. ARRHÉN von KAPFELMANS
dödeliga frånfälleo

den 20 Maj 1773.

Mitt öga ser en storm förödao
Två äkta Vänners sälla bygd,

Inom hvars krets med trogen möda
En liten planta ägde skygd.

Den enda frukt, som kärlek prydde,

Den bästa skatt i huset fanns

Från alt till mull och mörker flydde

Och lemna en förgänglig glans.

Beprisen med en helig smärta

Naturens Gud och Upphofsman!

I denna plantan låg ett hjerta,

Och blod uti dess ådror rann;

Oskyldigt, menlöst, godt och sakta

Det hjertat växte till i nåd

Och tycktes re'n hvar stund afvakta

Med dygd och tro sitt föremål.



Men I, som måst er fägnad sakna,

Er ögnalust, ert glada hopp,

Kom blott ihåg : dess lif uppvakna'

Till ny förädling, blom och knopp.

Guds hand sitt verk nu sjelf bevarar

Vid heligt nöje, sång och spel;

Hans kärlek det hvar dag förklarar

I ljusets land och arfvedel.
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N:o 70.

Vid Jofurs blixt och dån, som skräck och fasa sprida,

När under stormars ras han kastar och han slår,

Såg man en skrämd Poet tätt vid sin' Skönas sida

Jämt kyssa hennes hand och läsa Fader-Vår.

Fast döden bitter är, när hjertat sönderbrister,

Tycks mig jag lycklig dödt i Zephis' täcka famn,

Bad utan Medicus och utan Comminister,

Blott at hon vid min mull med tårar nämnt mitt

namn.

[Sommaren 1773.]



N:o 71.

Öfver händelsen på Näset

den 19 Aug. 1773.

1 °.

Sjung och läs

Om hvad i går olyckligt hände

På ett Näs,

Dit en Poet anlände.

Arma Man,

I slagsmål med de Sköna

På det gröna

Fick han röna

Asmodeus vann.

2°.

Glad och snäll

Ett rum i gräset han sig leta

Vid Mamselle

Och Fru Mor Margaretha.

I Guds namn
Så börja solen skina:

Ernestina,

Wilhelmina

Lago i hans famn.



Hvar Man vet,

At altid bort vid Magelungen

En Poet

Af Astrilds pil blir stungen;

Likså visst

Som alla glada Vänner,

Q^uinnor, Männer,

Värden känner

Utan flärd och list.

4°.

Soln brann klar,

Hvar sommarfogel sjöng och quittra.

Bäst det var,

En Skönhet mig förbittra.

På mitt bröst,

Se'n hon det sårat illa,

Tänk den Lilla

Nändes spilla

Vatten till min tröst!

5°

Sådan Vän
Har nu mitt trogna hjerta vunnit.

Dj efvulen

Har sådant streck påfunnit!



Kom, Charlotte,

Kom med din caffe-kanna,

Kom, Johanna,

Och besanna,

Hvad för lön jag fått!



N:o 72.

Öfver resan till staden

den 20 Aug. 1773.

Ack, mitt hus är tomt och ,öde!

Jag har mist min bästa Vän.

Sjelf jag längtar till de Döde
Och slår nu min port igen.

För mitt fenster häng gardiner,

Flor ikring min spegel fäst;

Ställ fram glas och carafiner

För Processen och min Prest.

Mina Vänner, följ min tanka,

Gör min jordafärd ej grann.

Blott ett litet skrank afplanka,

Där min kista ställas kan.

Svep mig bara i ett lakan,

Som tillhört en viss Mamselle;

Lägg en visbok under hakan

Och i munn en caramell.
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1

Fästa baktill på min kista

En försilfrad messingsplåt,

Där min födsel och mitt sista

Läsas kan med suck och gråt.

Skrif - - I denna kista hvilar

En olycklig Vandringsman,

Skuten utaf Astrilds pilar.

Amen! Amen! — Sofve han!

Ii. — B e lim an, Dikter till enskilda. I.
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N:o 73.

Dagligt Allehanda

för den 24 Augusti 1773.

I morgon, som är Sabbat, predikar:

Uti SL Ernestinas Capell: Magister Pose ottsången,

Doctor Botin högmässan, Candidaten Kierman-

skiöldiander aftonsången.

Uti SL Johannas Församling: Studiosus Olson ottsången,

Doctor Wachtmeister högmässan, Collega Scholae

Bellmanus aftonsången.

Uti SL Wilhelminas Domkörka: Magister Bellmanus

ottsången, dito Magister Bellmanus högmässan,

noch Magister Bellmanus aftonsången, då tillika

blifver collect insamlad för de i Församlingen

Sjuke och Sängliggande, samt en frivillig gåfva

och understöd i de mindre håfvorne för bemälte

Pastor.

Uti SL Magni Annex ingen predikan, utan träda För-

samlingens Ledamöter tillhopa uti Stora Sacristigan

åt sjösidan för åt åt Församlingens Praeses och

Körko-Föreständare Hl_ Magnus öfverlemna räken-

skaperne och honom på det ömaste omfamna och

tacka honom för all speciell och samt och synner-

ligen bevist omvårdnad om körko-byggnaden, För-

samlingens välplägande, hederliga hjerta, m. m.



Följande är inlämnadt:

Roliga Folla,

Ditt värde jag vet;

Du kan förtrolla

Båd Nymf och Poet.

I dina lunder

Man andas förnöjd och dör;

Ej blixt och dunder

Vårt öra hör.

Åkrarna bära,

Och ängarna slås,

Liorna skära,

Och tufvorna sås.

Träden nedbugna

Och grönska uti sin höst.

Jämt i. det lugna

Hörs foglens röst.

Karlarna gräfva

Och stampa i damm,
Däjan sin stäfva

Med mjölken bär fram.

Lammen de springa,

At gumsarne ge förtret,

Och hästens bringa

Är stolt och fet.



Nymferna pråla

Med skönhet och prakt,

Lyckligt afmåla

Båd frihet och magt;

Stundom de äta,

Och stundom de dricka the,

Och stundom träta

Med Herdarne.

Än deras miner

Gör hjertat, hå-hå!

Små JVilhelmimr

Syns mest i hvar vrå.

Vackraste löjen

Bepryder hvars enda mund,

Ty Follans nöjen

Har sådan grund.

Min kära Broder!

Tack för din sista skrifvelse, under den 20 Augusti

sistledne daterad Stockholm; jag finner däraf, at

du således har ditt vistande i Stockholm. Dina

många sysslor och besvär med Collegii göromål och

flere occupationer tillåta dig intet at uppå min glada

ort och i en kär boning förnöja ditt sinne, fägna

dig åt landtlefna'ns behagligheter och under suckande

hjerta omfamna vackra Herdinnor. Tusende tack,

Bror, för den nyheten, at Ali Bey försvarat sig i

Egypten som en braf General. Efter min tanka borde
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vi förskrifva Ali Bey in till oss för at i honom
vinna en oförskräckt Kämpe, som kunde inrätta mili-

taire-skolan pä turkiska viset med bassar och svansar.

Continuation härnäst.

Notificationer.

Till Intendent öfver det så kallade Staketet på

Follan äro uppå förslaget uppförde: iH Archiater

Hallman 2° Notarien Tideman 3^ rummet Upp-

syningsmannen Lulle.

Min Herr Marcolphus!

Som man med grämelse förmärkt, huru åtskilliga

febrar och andra symptomer här i staden grassera,

har man varit omtänkt at hos Collegium Medicum
anhålla om anstalter till denna farsots förödande,

hvilken ock lyckeligen blifvit med all sorgfällighet

understödd. Men sedan en främmande och förut al-

deles obekant sjukdom på en gård nära vid staden

belägen, benämd Follan, sig där inritat och hvaraf

en Person strax vid första ankomsten till besagde

ställe blifvit svårligen attaquerad, har man trott böra

välbemälte Collegium sådant vid handen gifva. Be-

rna!te Usling började strax vid ankomsten få en

paroxismus af tvänne vackra ögon och klagade sig

strax trångbröstad, styfbent och liksom ihålig invärtes,

hafvandes en uppsyn som en talltrast men tillika en

trut som en skata, som skrattar, då hon väntar främ-
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mande. Oaktat alla slags möjeliga medicamenter af

kyl-pulver, citron-melissen-decoct, klapp-salva, ögon-

mixtur, surminiana rubra, brunell-plåster, gorge-balsam

och Wilhelminas Testamente är han lika usel, kla-

gande sig nu till slut öfver värk i hjert-kammaren,

hvarpä man ordinerat honom Johannes-bär och bon

chrétien sammanblandade. Och har Doctor Cupido,

som ordinerat Wilhelminas Testamente, varit en Skälm

och en Bedragare. Man utbeder sig gunstig upplys-

ning härom i nästa blad.

I går slog åskan ned vid det så kallade Staketet

24 gånger, samt emot aftonen syntes där någon bhxt

men med ett hiskeligit brakande; Gud ske låf, ingen

skada spordes.

Samtelige Creditorerne om kyssar uti Mademoiselle

Wilhelminas gäldbundne bo behagade i dag eftermid-

dagen sammanträda på Follan hos Heidenberg at sina

fordringar uppvisa hos Curator Magister Nobelius; de

Frånvarande få åtnöja sig med hvad.de Närvarande få.

Öfverfyrverkaren Krok förväntas nästkommande

söndag till Follan.

Natten emellan den 23 och 24 hujus blef af en

misstänkt Person en hårnål upptagen, som Ägaren

kan igen-få i Bränkörko prästegård.

Den 23 förledne hujus hafver en eller flere sig

inbrutit uti en ärlig Mans kammare och därigenom
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in uti någre Damers logement samt å en på golfvet

stående blompotta på ett besvikeligt sätt med knif

borrat ett hål, så at golf och lakan blifvit skada

tillfogad; blommorna hafver denna hämdgiruga Man-
nen ingen skada och åverkan g] ort, men pottan 'år

illa handterad; den som honom upptäcker har at ernå

skälig vedergällning.

I natt är samma hjerta borttappadt, som under n°

23 i detta blad förmältes vara förkommit.

Ett pipskaft och en hårpung är upphittade, som

Ägaren kan igen bekomma.

Ett fruntimmers-lintyg, märkt med röda initial-bok-

stäfver, är quarlemnadt eller förloradt, hvarom begäres

underrättelse.

En karmstol, ett par vantar och en nåldyna kom-

mer nästa onsdag igenom tärninge-spel at bortspelas;

den som behagar försöka sin lycka har at anmäla

sig på krogen 3 Liljor.

De Herrar Interessenter, som vilja tillhandla sig

skeppet Ernestina, aldeles nytt och i segelfärdigt

stånd, bestyckadt och väl tackladt, hafva sig at anmäla;

anvisnings-orten skall framdeles utsättas.

Hos Skepps-Clareraren Kom och Gäck et Compag.

finnes underrättelse om en liten vacker spel-jakt.
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Johanna är min Vän,

Gu' signa kära Moster,

Och Ernestina se'n

Hon är mitt Hjerte-foster.

Men Wilhelmina, är sä fager —

Haquin Bager.

Bihang.

Följande hafva sig anmält till det efter Magister

Bellmanus ledige Sacellaniet: i£. Magister Murtegel,

2°. Pastor Loci Magister Fårhufvud, 3^ Adjuncten

Dälig, 4.2. Nådårs-Predikanten Nötmark, och 52. vice

Comministern i Jockmocki Kattjamiander.

Efter vederbörligt tillstånd blifver nästkommande

öfvermorgon en fullständig Concert uppförd under

Capellmästaren Befvies direction, hvarvid utom nere

förändringar en hit ankommen Virtuos låter höra sig

på en ny oboe-d'amour utaf läder, accompagnerad af

Signora Jamjam. Biljetter säljes vid utgången af in-

gången till concert-salen.

Följande inrikes Skeppare hitförväntas med

alraförsta:

Tideman från Stockholm, med körredskap, tobak,

knappnålar och näfver. — Arvid Blåst ifrån Sundet,

med lungor och tungor. — Anton Trana ifrån Cajana,
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med bräder och läder. — Petter Korg ifrån Biörneborg,

med träkärl och fläsk. — Olof Bäsk ifrån Calmar,

med valmar. — Mickel Snöping från Köping, med
morötter och valnötter. — Torsten Lima ifrån Sig-

tuna, med cattuner röda och bruna.

Dito ifrån utrikes orter:

Capten Lilljegump med sin sump ifrån Rouan,

ligger vid Stora Kran. — Skeppar Pose, som för

brigantin Jerlin ifrån Dublin, lastad med socker och

vin. — Skeppar Elg ifrån Marseille, med confecturer

och taft, voiturer, coifurer, citronsaft, apelsiner, gar-

diner, viner, porceliner, carbiner, satiner, och musica-

lier af Tartiner, Uttiner, Dejardiner, Oliner, samt

poesier af Daliner, Raciner. — Skeppar Tröskoll ifrån

Bristol, med tågvirke, segel och taktegel, hobojor,

löfkojor, papegojor. — Dito Skeppar Dingel Dangel

ifrån Archangel, med hudar och brudskrudar, jernbul-

tar, spinnrockar och mangelstockar.

Uppå Vargiska Tryckeriet är under pressen en liten

tractat, kallad Ulfvens sårade hjerta, med kopparstick.

— Dito af samma tryckeri utgifves emot prenumera-

tion Les Soupirants heureux et malheureux, bestående

af 20 tomer regal folio. — Dito ett poetiskt arbete,

öfversatt ifrån tyskan, kalladt Sylvester mit seine

Schwester im Walde, gedruckt in Schmalkalde.

Ifrån Upsala finnes i Holmbergs Boklåda insatte

Magister Schlyngels Barna-frågor. Dito ejusdem Mid-

sommars-tankar Fet-Tisdagen innevarande år.
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Följande är inlämnadt:

Nyss vid en bakugn såg jag stå

Tvänne Cupidos Bagar-Gesäller.

Med hvar sin späda till ugnen de gå,

Sina vackra bullar framställer.

Sådana bullar af hvitaste mjöl

Fåfängt man söker hos Kamecker och Röhl.

Knick, hackeli, pickeli, pickeli pick,

Bagara Cupido mer gäller!

Mästare lilla, unna mig då

Uti din verkstad trogen vaka,

Lät mig hos en af Gesällerna små

Både natt och dag lära baka!

Hvad du behagar, består du i lön;

Jag är förnöj der med två mandel-brön,

Knick, hackeli, pickeli, pickeli pick,

Blott jag dem ensam får smaka.

Coursen har i dag varit på Amsterdam en sup till

frukost, och på Hamburg tvänne koppar cafFe.

I går aftons afled med döden Rådmannen i Telje

och Skoflickaren därstädes Svante Svål, 9 1 år gammal.

I morgon och följande dagar dragés Wilhelminas

Slussverks Lotteri efter den därtill författade plan.
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Nästkommande år sker inläggningen i Lotteriet för

Ernestinas Moder-körka, inrättadt såsom Nummer-Lot-

teri med Amb och Tern.

Extra goda distillerade Spaa-vatten är för Brunns-

gäster at tillgå i huset ni i på Follan i Wilhelminas

gränd, till höger, snedt öfver ^fohanneska trägården.

I morgon kl. Va utgifves nästa blad.
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N:o 74.

Grifte-Minnen

vid

en ålderstigen och trogen Tjenarinna,

Hönsegumman ANNA BERGS död,

som timade den 2 October 1773

på Hägerstens gård i Brännkyrko sockn,

sedan hon under dess 7 o-åra lefnad och 28 års tjenstetid

uti ett hederligt hus skött 8c vårdat 1 5 Syskon,

tolkadt af den älsta bland dem,

c. m. b.

Så myllas nu det stoft bland gruset,

Som samlats här i många år,

Hvars lifsförvandling är så svår

I flygten till det Himlaljuset,

Där dygdens lön utmärkas skall

Utaf dens hand, som hjertat gifvit

Och i sin bok hvar tanke skrifvit

Till evig räddning eller falL



Den andedrägt, som nyss sig sluta,

Det hjertat, som nyss brast itu,

Bör väcka våra tankar nu

Och nödga ögat tårar gjuta.

Med helig ömhet i vår själ

Låt oss vårt kårta lopp besinna:

At fast vi sjutti år än hinna,

Är tiden knapp till evigt väl.

Säll den, som tar vår sälla Döda
Till eftersyn i lif och död!

I anlets svett hon åt sitt bröd,

Då själen njöt en andlig föda

Och brann af trogen kärleks bloss.

Som Tjenstehjon hon troget tjente,

Och då hon dog, dess testamente

Var Guds välsignelse till oss.
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På Annae dag 1773.

Till Fröken von Stapelmohr.

Jofur i Tartarens dimma

Störtat mig bland eld och grus

At hans hämde-blixt förnimma,

Liksom fordom Orpheus.

Plågo-andan dansar, springer,

Men jag våndas helt allén,

Sårad intill minsta finger,

Krossad intill märg och ben.

Fåfängt handen på min lyra

Kan så öma toner slå,

At jag Gudens våld och yra

Mer till mildhet kan förmå.

Mot de grymma afgrunds-svaren

Fåfängt mina luteslag

Hjelpa mig utur Tartaren

Och till Frökens bygd i dag.



Eliséens röster höras

Under cittrors spel och drill;

Chorer utaf Nymfer göras,

Och Tartaren lyssnar till.

Fröken Annas namn det brinner

Lika täckt, som täck hon är;

Namnet dubbelt värde vinner

Af Personen, som det bär.

Märk! hur jag mitt hufvud höjer

Ur de ljusblå lågors fläkt.

Märk! hur sig min själ förnöjer

I hvar-enda andedrägt.

Fröken Annas låf at sjunga

Blir mitt ämne denna dag:

Dyrbar vällust för min tunga,

För min syn ett kärt behag!

Men bäst ögat alt får smaka

Utaf lust och glada prål,

Störtas jag så grymt tillbaka

I Tartarens mörka hål.

Mediertid uti min plåga

Eder välgång blir min fröjd,

Och mitt bröst med ädel låga

Önskar Fröken lefva nöjd!

[9 dec. 1773.]
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Min Nådiga Fröken!

Jag, en Pindi Värck-Gesäll,

Som bland Gudens Barn arbetar,

Efter denna vers nu letar:
'

Mamselle Ulla! märck Mamselle.
Alla Pindi Tjänarinnor!

Hvar ock en nyfiken tror,

Att min vers ibland Gudinnor

Fins hos Fröken Stapelmohr.

[i773-]

C M B.
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N:o 77.

Till

Fröken von Stapelmohr.

Nej, hvarför somnar jag, hvi skall mitt öga blunda?

Vid middags-solens qualm och all naturens prål

De ljusblå skyar sprids ikring det hvälfda runda,

De quicka foglar hörs med tusend tungomål,

Och i de djupa svalg, där Neptun har sitt säte,

Vällustig i sitt skum Tritonen naken står;

Med vass och löf beprydd, han härmar Orphei läte,

Som vid den lugna strand uppå sin luta slår,

Förvillar minsta kräk, hvars lif i vattnet andas,

Förtjusar Näck och hval och gör hvar löja yr.

Ack, Himmel! Nej, min sömn af nöjen bör bortblandas,

Men af de nöjen blott, som hjertats lugn ej bryr.

Men ack! —- välan! — hvarthän? — Knappt orkar

jag at vakna,

För'n nattens skuggor syns och ögat börjar sakna,

Hvad uti Morphei skygd så präktig förlåt var

Af all den hurtighet, den jag ej mera har.

Jag somna åter in. Två Fröknar såg jag vandra,

Hvars ögne-kast som blixt de spridde mot hvarandra,

Hvem med sin mesta eld mig skulle tända mest.

Jag blef ock lätt upptänd — af hvilken, vet jag bäst!

12. — B eliman, Dikter till enskilda. I.
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Än sågs en fj ådrad hatt sin place med stolthet vinna,

Som på de mörka hår af bildar en Hjeltinna,

Och än ett modigt bröst uti sitt harnesk samm,

Som sucka Martis låf med Fröjas mildhet fram.

Två vackra ögons eld kringspridde lust och låga

Och samla all sin glans Poeten till en plåga;

En späd och tapper arm jag tillbad — fast Gud vet,

Om kärlek ämnat den till famntag eir förtret.

Men Himmel, ack! en Nymf mig Sömnens Gud afbilda,

Uti sin polonoise så vacker som Brynilda.

Hon sjöng, hon neg, hon log, så quick i tal och svar;

Så ädel och så from hon hjertat lätt intar.

Jag ville hennes hand med myrten-kedjor binda,

Men hon sig tyst och fort utför en trappa vinda

Och locka i sin flyg t min andra Fröken bort.

Då vakna jag bestört, och all min fröjd blef kort;

Var Fröken gaf ett bud, man skulle dörrn tillsmälla,

Två skulle hemma bli: först Bonna, och så Bella.

I samma ögneblick vid detta bittra tal

Mitt hjerta och mitt blod uppfylls med köld och qual.

Kring näsan på mig flög båd flugor och ohyra;

Jag ser på mina ben, så räknar jag dem: fyra!

En Jungfru slår på dörrn; jag hoppar bus på kjoln;

Hon ber mig veta hut; jag kryper under stoln.

Ack, Gudar! hjelpen mig emot min Herrskarinna,

Lät mig, ur kedjan frälst, min frihet återvinna!

Just under denna bön förbyttes jag med harm

Ifrån Poet till hund uppå min Frökens arm.

[Omkr. 1773.]



N:o 78.

Öfver en sjuk Fröken,

af Herr Secret. B.

Med bön och sorglig ton

Nyss sågs en sjuk Herdinna

Till räddning sig infinna

Vid Hälso-Gudens tron.

Dess ögon småningom

En dödsens skugga röjde;

Men straxt de mildt förnöjde,

Och lif och hälsa kom.



N:o 79.

Vid fiskafänget på Follan.

Ut till sjös, ty nu är tider!

Ropar Neptun ur sin lur.

Gubben våta skägget vrider,

Ser så bister ut och sur.

Vattnet grumlar han,

Dansar af och an

Med gaffeln sträckt till skyn.

Tritoner, blås vid Gudens syn!

Hör, Tritoner och Najader,

Som kring Follans stränder bo,

Spruten hvirflar och cascader,

Sjungen till Neptuni ro!

Biåsen, allihop,

Höj en edra rop

Kring Hafvets stolta Gud
Med dans och spel och fröjdeljud



Fiskare och Fiskarinnor!

Lemnen nu Guds gröna jord,

Och som vattnets Tjenarinnor

Skynden er om bord, om bord.

En ser ut som Fan!!!

Med en gull-graman !

!

Och i en kapprock brun,

Men eljest söt, den lilla Frun. '/

Hafvets Gud, jag måste finna

Dina grymma förbehåll,

Ty min vackraste Herdinna

Har du putsat som ett Troll.

Hon såg ut besatt

Med en slokig hatt,

I en Vingåkers-kol t

Med siden-skor och hufva stolt.

Haf och skyar nu sig grufva

För ditt sällskap. Där står en

Med en gammal länsmans-lufva,

Mera flottig än som ren.

Och där står en an,

Icke mindre gran,-//'

Som ock en kapprock bär

Och nästan lik sjelf Lucifer.
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Hjertats Gud, fräls denna skara

Ur Neptuni våta dans,

Och om du vill nåd förklara,

Gif hvar Nymf sin förra glans.

Af en IVilhelmin •//•

Gör ej en delphin!

Förvänd ej dina Barn

I sumpar, not, i kork och flarn

[i773?]



N:o 80.

Fiska-fänge.

Till Mademoiselle Wilh:

1.

Fäll åran ner,

Lät båten sakta flyta!

Ro litet mer;

Lyft åran opp, jag ber.

Fiskare, gå

At vassen undanbryta;

Plaska och slå!

Lät båten stilla stå.

Vattnet är lugnt.

Ro ej så tungt! •/• Da

2.

Stör löjans ro

Och aborrns glada lekar.

Nappar det? — Jo!

Det kan jag dig förtro.

Kasta ditt spö

At grundet, dit jag pekar.



Gumma och Mö,

Sjung ljufligt på vår ö!

Öppna din ask,

Lät oss få mask. •/ Da

3-

Si, hvad jag fick!

En liten mört så feter,

Lefvande, quick

Och skön till minsta prick

Och där fick jag —
Säj, hvad den fisken heter;

Dufven och svag,

Han dödde i mitt drag.

Det var en ål.

Neptuni skål! •/• Da capo.

4.

Iris, min Vän,

Min vackra Fiskarinna,

Nappar det än?

Drag hastigt opp igen.

Lustigt det går;

Jag visste du skull vinna.

Si, hvad du får:

En gädda, som förslår.

Den håller visst

1 2 pund som sist. •/• Da



5-

i8 5

Iris, så skön

Du i din julle blänker.

Gif mig min lön

För trogen suck och bön!

Räck mig din hand;

Du vet, hur ömt jag tänker.

Fästom värt band

Just vid Neptuni strand!

Sjungom, vi två,

Hvad lön vi få! •/• Da capo.

6.

Sjungom i chor

Kring Neptun, Vattnets Fader!

Sjung, du som ror!

Vår fångst är dyr och stor.

Farväl med er,

I Follans små Najader.

Aeolus ler

Och hviner mer och mer.

Stormen begyns,

Och Aeol syns. •/• Da capo.

[1773?]



N:o 81.

Öfver en kyss af Mademoiselle W.
Memtette.

Ack, hvad det smakar

At fä en kyss af lris* rosenröda läpp,

När hon bejakar

Och intet ropar: släpp!

Ögat det blundar,

Det hvita bröstet flämtar, flåsar ömt och täckt;

Men bäst man grundar,

Var nöjet som en fläkt.

Ögonen såras,

Bedåras,

Och hjertat blir till ömhet väckt. Da capo.

Just på det viset

Vår Fru Mor Eva Adams magt och frihet tog;

I Paradiset

En kyss vår Far bedrog.

Äpplet han kyste:
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Uti dess söttma döden och förderfvet låg.

Eva hon myste

Med en bedräglig håg.

Skönsta Herdinna,

Besinna,

Du fängsla mig, först jag dig såg.

[1773?]



N:o 82.

Pastoral

till Mademoiselle Wilh:

Iris, fordom en Herdinna,

Ung och vacker som en dag,

Roa sig at Herdar vinna

Med små lister och behag.

Än två vackra ögon stråla

Med en öm, oskyldig mirie,

Än dess täcka munn afmåla

Honing, sötma, vin.

I en skuggrik lund hon bodde

Vid en frisk och lustig strand,

Där hon samm och stundom rodde,

Stundom löja fot och hand.

Venus sjelf sin afbild ställde

Fram i hvithet, glans och magt.

Böljans klarhet mindre gälde

Än dess glans och prakt.

När den vackra Iris tala,

Alla Herdar lystra till;

Ögat föll i sömn och dvala,

När hon sjöng och slog en drill.



Hvita klädet, som betäckte

Hennes bröst mot solens brand,

Afvund, harm och oro väckte

För hvar Herdes hand.

Tirsis, som i samma lunden

Sökt sin lycka, bygt sitt tjäll,

Blef af samma Iris bunden,

Men, o Gudar! mindre säll.

Med sin hjord han henne nalkas,

Lemnar alt —• men tänk, hvad sker?

Iris med hans hjerta skalkas,

At hans ömhet ler.



N:o 83.

Pastoral.

Afbön till Mademoiselle Wilh:

Jag blir bestört, när jag dig saknar.

Irisl min syn med tårar uppvaknar. •/•

Vackra Herdinna,

Säj, hvar skall jag finna,

Irisl din hydda och ditt tj all

;

Förr blir ej min lefnad säll.

Jag har dig sökt i ängen, i skogen,

Ropat ditt namn och suckat så trogen.

Och Echo, som alt vet,

Bevittnar min förtret,

Hur jag dig letat, hur jag gret. •/• Da capo.

Men i min själ oro och sveda;

Ständigt ditt lugn jag vågar ofreda. •/

Därför ej under

At ur mina lunder

Du vill fly, min vackra Vän,

Glömma mig och bannor se'n.



Iris, förlåt! När du förlåter,

Kom då ihåg: det ögat, som gråter,

Får blott af ditt behag,

Ny fägring, ljus och dag.

Iris, din vilja blir min lag.

[1773?]
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N:o 84.

Vid tillfälle at ett Fruntimber friserade en

Poet.

1

.

Astrild en gång förde

Mig till sin glättiga ö,

Mig med facklan rörde,

Bad mig där lefva och dö.

Nöjd med mina öden

Och trogen in i döden

Jag lydde Gudens dom och lag.

Ack, du glada dag,

Du mer än sälla timma

Hjertat fick förnimma

Af din sol en strimma! Da capo.

2.

Vid ett näs i skogen

Astrild sitt altare bygt,

Dit hvar Kär och Trogen

Tog på hans vingar sin flygt.
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Den först dit anlände

I hemlighet han kände

En oro och ett ljufligt qual.

Suckar utan tal

Det ömma hjertat gjuter,

Plågas i minuter,

Ingen hvila njuter. Da capo.

3-

När jag tyst föll neder

Vid detta altaret trött,

Kärlek, till din heder

Somnade ögat så sött,

Gret uti sin smärta,

Men blodet ikring hjerta

Det skocka sig med harm och våld;

Jag blef evigt såld

För alla mina dagar

Och besvor de lagar

Denna Magt behagar. Da capo.

4-

Astrild tog sin båga,

Lemnade facklan en an,

Mig i stillhet fråga,

Hvem som mitt hjerta nu vann;

Jag stod som en Dåre

Så lurfviger i håre,

13. — Bellman, Dikter till enskilda. I.



I truten söt, i hjertat rädd.

Jag blef präktigt klädd

Med hårpung, rock och mera;

Mig en Nymf frisera

Och min syn charmera. Da capo.

5-

Hon är den, sad Guden,

Som jag ditt hjerta förärt;

Tro ej det är Bruden,

Det är min själ icke värdt.

Jag kan dig bedyra:

En Skönhet i sin yra

Gör ofta sjelf mitt bröst förtret.

Kom du, min Poet,

Och sucka för en annan!

Håret stryk ur pannan,

Lägg min pil på kannan. Da capo.

[1773I]



N:o 85.

Memiette.

Astrild är en Monark,

Rik och mägtig,

Glad och präktig,

Arfprins till Fröjas park,

Med eld och pilar rustad och stark,

Grefve till Paphos' ö

Och Friherre

Till de smärre

Öar och land och sjö,

Där vackra Flickor födas och dö.

Han har utgifvit

Ett stort patent,

.Som är beskrifvit

På pergament.

Astrild är en Monark,

Med eld och pilar rustad och stark.

Hör, hvad han skrifver:

Du Skönhet! ehvar du är,

Sårad du blifver

Af dessa pilar jag bär;

Och fast din ifver

Den trotsar och den besvär,

Likfullt du gifver

Ditt hjerta bort åt en Kär;
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Och dina ögon, så mörkblå, så rara,

Quicka och klara,

Stå jämt i fara

At gråta för mina skott,

Tills ändtlig jag din frihet har fått.

[1773?]
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N:o 86.

Bref till

Mademoiselle Wilhelmina Norman.

Högädle Mademoiselle

och Allernådigste Vän, salutem

!

Med och inunder den strida tåreflod, som mina

ögon utpressa för hennes nådigste fötter, dristar jag

alraödmjukast och troinnerligen uppvakta henne denna

postdag. Gud i Himmelen vet, huru mitt beklämda

hjerta utgjuter suckar natt och dag för den lyckan

at med dygd och kärlek förknippad kunna göra mig

värdig Hennes Högädle Mademoiselles åtanka. Char-

manta Mademoiselle, hvarföre plågar hon med sitt

stillatigande den, hvars diktan och traktan är at i

stoftet vörda hennes gunstiga Person? Sannerligen

liknar mitt sårade hjerta en skuten tätting af Dianas

solglimmande blomster-pilar:

Förr skall solen sluta skina,

Förr skall hafvet gå sin kos,

Förrn jag glömmer Wilhelmina,

Som är söter som en ros.

Ja! förr skall mitt trogna hjerta

Bli förbytt uti ett stop,

Förrn jag glömma kan min smärta —
Jesus, hjelp oss allihop!
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Allernådigste! fläta mina tårar i sin chignon, virka

mina tankar i sin robderong och gör slut uppå min

pina lång, hon är den endaste i verlden, som jag

vill dö, aflidas och begrafvas vid, den mull, som oss

arma Syndare sluteligen betäcka skall, sedan det jor-

diska är förbytt i det himmelska, öfverhölje mitt be-

klämda och trogna bröst, som in i grafvens mörka

vrå beständigt utgjuta vill suckar utan ända, tårarne

stå mig i munden och tankarne i ögonen. — Adieu,

charmanta Vän, glöm ej en trogen

Haquin Bager.

[1773?]
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N:o 87.

Bref till Madame Norman,

som på skämt kallas Svärmor.

Högtärade Nådiga Svärmor!

Stadd emellan himmel och jord såsom en dygdig

Vandrings-man, den där sin lycka uppsnappa för-

modar, hafver jag efter idkade studier bepröfvat

lyckans omskiften, godt och ondt, sött och surt, hvitt

och svart, varmt och kallt, ljust och mörkt, jämt

och ojämt, bredt och smalt, vidt och trångt, rätt och

snedt, högt och lågt, höger och venster, nordan och

sunnan, östan och vestan — men har altid haft kär-

lek till nästan :— såleds till den mitt hjerta ligger

näst — förutan Prest — vågar jag hos Nådig Svär-

mor supplicera at med Söta Syster blifva fäst. Hvar-

före?

Jo! därföre at år 1740 den 4 Februari är jag hit

till verlden födder — och af mina Föräldrar gödder

—
1 74 1 — fick jag två års vett — i?43 — gick

jag i kolt och Amman breve' — 1744 — kröp jag

som en myra — 1745 — det året gaf mig en kläm
— 1746 — blef jag Versifex — 1747 "— var jag

så tokug som nu — 1748 — lärde jag röka och
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spotta — i?49 — lärde jag räkna till tio — 17 10

— lärde jag räkna till nio — 171 1 — voro mina

Föräldrar för sig sjelfva — 1750 — blef jag Kypare

och skänkte i — 1 7 5 1 — blef mitt öde beredt —
1752 — en besökare-syssla mänd jag undfå —
1753, 54, 55, 56 och 57 — blef jag detsamma

som jag är nu — 1758, 59, 60 och 61 — var

det riksdag, och jag stod hett — 1762, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71 och 72 — visste mitt

hjerta intet då — at jag i Augusti månad 73 —
skulle min älskvärda Wilhelmina få se :— Kära Svär-

mor, mig nåde bete! — Förblifver ibland Poeterne

— Käraste Svärmors ödmjukaste Tjenare — och

Hof-Secreterare — den äldste bland Bellmännerne.

Hör nu på en liten visa

Af den trogna Celadon,

Då han till sin tröst och lisa

Sjöng så ömt vid Astrilds tron.

Alla bygdens små Herdinnor

Rundt kring Templet lägrat sig,

Men bland Fröjas Tjenarinnor

Ingen älskar mig.

Nu var dagen alt-för härlig,

Foglar sjöng och solen brann;

Minsta Nymf såg ut begärlig

För ett hjerta, för en Man.



Celadon jämt suckar gifver,

Stackars, stackars Celadon

!

Mer sin kärlek han beskrifver,

Mera sorglig ton.

Söta Moster, Herden ropa,

Moster, nu förbarma dig!

Nymferna strax allihopa

Glodde bistert uppå mig.

Kära Moster, lät dem grina!

Jag vid Astrild dig besvär:

Tala väl hos Wilhelmina

För en Herde, sjuk och kär
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N:o 88.

Bref till:

Högtädelsinte, Nådigaste Mademoiselle

!

Hvad latinska språket anbelangar, så är jag där-

utinnan så för mig kommen, at Facultetet ärnat mig

testimonium, och således i anledning däraf fördristar

jag mig hörsammast utbedja mig Nådigste Mademoi-

sellens kärlek emot mitt blödande hjerta.

Säll den, ja hundra trefaldt säll,

Som täckes mig benåda!

Uppå Parnassen Verk-gesäll

Är jag fri allsköns våda.

Mitt sorgsna bröst så flitigt ber,

Och Kärlek låter helsa:

Glöm sin Magister intet mer!

Gud ge oss en god helsa

!

Den visa, stora Konungen

Och Harpolekarn täcka

Han sjöng uti Kongs-trägården

Och börja harpan knäcka;

Han söng just vid sitt strängespel

Om kärlek för sin Sköna.

Gif mig uti sitt hjerta del.

Ty jag är ingen höna!
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Tordes jag utbedja mig at få lemna i hennes nå-

diga händer min Disputation, som nästa år utkom
af trycket och handlar om åtskilligt, under tittel

Maensa in Culina eller Om köksbordet. Inneslutandes

jag mig i hennes nådiga händers beskydd och för-

säkrar med Guds hjelp så fortsätta mina studier vid

Academien, at jag kan blifva försatt uti hennes cordae

jucunda eller ljufliga hjerta. Skönsta Vän, glöm intet

den, som uti studier fälas; Erncestina, din Vän ligger

nu och själas.

Urban Lugg

Studiosus på Gymnas: i Strängnäs.

[ i 773^]

;1 f
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N:o 89.

Pastoral.

Till Mams: Ernes.

Kom till källan neder,

Kom, min Camilla, på stund

Skogens Gud bereder

At dig ett bröllop i lund.

Tirsis han dig letar,

Där hjordarna du betar,

Och har med sig hvart enda' får.

Ser du, hvar han går

I sina bröllops-kläder,

At sin fest sig gläder,

Sjunger, lockar, quäder. Da cap

I sin granna tröja

Synes vår Herde så säll,

Tycks sitt bröst upphöja,

Liksom förakta sitt tjäll.

Se, huru han dansar;

Med blommor och med kransar

Är tröjan sirad och beprydd.

Stundom matt och brydd

Han herde-stafven kastar,

Går ett steg och rastar

Men till Iris hastar. Da capo.
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Iris, hans Herdinna,

Kommer med lammen och ler,

Fröjdar sig at finna

Den hennes hjerta tillber.

Tirsis han sig bugar,

Och Herden han sig trugar

En kyss, ett famntag och begär

Honom hålla kär

I alla, alla öden,

Trogen bli i nöden,

Ja, i sjelfva döden. Da capo.

För den Nymf jag skrifver

Om huru kärlek är skön;

Henne önskad blifver

Kärlekens renaste lön.

Mätte hon ock finna

Sin lyckas sol upprinna

I Astrilds famn och i hans skygd!

Menlöshet och dygd

Förtjenar lön och lycka:

Astrild må dig smycka

Snart med käpp och krycka! Da capo.

[ 1773^]
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N:o 90.

Öfver baket.

Kära Barn, kom skynda eder

Från ert långa, långa bak,

Kasten edra piggar neder,

Spadar, formar, rust och brak

Bordet väntar på de Sköna,

Maten bäres in på stund;

Lät mig eder åsyn röna

Och ert hjerta margelund!

[1773'?]
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N:o 91.

Impromtu.

Plump, plump, plump, si, huru jag plumpar

På de Skönas skrif-pulpet.

Mellan gorger, armar och gumpar

Rimmar deras Lif-Poet,

Sjunger och skrälar,

Slår i Bacchi skålar

Och dricker och rimmar

Och dansar och stimmar

Bland Nymfer och lustbarhet.

[1773?]



N:o 92.

Öfver Värdens bortovaro

från Follan.

Rätt ängsligt, jag svär!

Då Magnus borta är,

Blir Follan rätt besvärlig,

Förfärlig,

Men härlig,

Så snart han synes där.

Hvar en sig gödt

Och druckit vinet sött,

Väl plägat gom och maga
Men dock klaga', '/.

At lifvet är som dödt.

Välkommen till din Folla,

Vår hederliga Vän och Värd

Vi nu klinga,

Dig omringa,

Mot dig springa

Utan flärd.

Fru och Mamselle,

Sjung i vårt mörka tjäll:

Välkommen till vår trefnad!

Din lefnad, '/.

Den blifve glad och säll!



Rätt ängsligt, jag svär!

När Värden borta är,

Blir Follan rätt besvärlig,

Förfärlig,

Men härlig,

Så snart han synes där.

Små Nymfer, som förtrolla,

Ha flitigt hvar en i sin vrå

Käckt arbetat,

Lingon letat,

Rott och metat,

Sjungit så:

Välkommen hem!

Vi kysse töm och rem,

Men kysse Prästen

Hästen

I gumpen,

I rumpen!

Välkommen hem, vår Värd,

Vår Värd! */.

Välkommen hem! Da capo.

[ 1773?]

14. — B e lim an, Dikter till enskilda. I.



N:o 93.

Afsked till Mamselle B.

af P: ex B.

Ändtlig ses den sol upprinna,

Som ger oss vår klagodag.

Rolig Värd och glad Värdinna

Saknar alla, du och jag.

Follands Bussar med Patronen

Hvilat sig i Floras tjäll,

Tills den käcka Divisionen

Bryter opp i denna quäll.

Hvar och en sin matsäck tager

Och med stafven i sin hand

Ifrån Follands lustgård drager

Liksom till ett okändt land.

Somliga ta mod och styrka,

Somliga vid glas och gråto o o
Öfvergifva Bacchi kyrka

Och Cupidos små försåt.



Lika godt, tack, min Värdinna,

För all vällust ur ditt kök!

Kund' jag bli din Tjenarinna,

Blef jag det straxt på försök,

Jag skull baka, tvätta kläder,

Altid snygger som en Brud,

Lätt på foten som ett väder

Till at lyda dina bud.

[1773?]
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N:o 94.

Afsked till Värden på Follan.

Polonäs.

Tågom alla nu i ringen, och lät oss muntra vara,

Prisa Värden uppå Follan och våra hjertan förklara!

Hurra i ringen,

Lät oss lustigt sjunga!

Gamla och Unga,

Sväng i-kring'en,

Gunga,

Gunga med Värden Magnus!

In, Fru Norman, in i ringen och dansa om med Värden!

Tacka honom för all godhet på denna afskeds-färden.

Hurra i ringen,

Ömt vår Magnus klappa!

Hej, kära Pappa,

Sväng i-kring'en,

Nappa,

Nappas med Värden Magnus!



In, Fru Hallman, in i ringen och ge ett famntag sedigt

!

Tacka Värden för all godhet och tala ömt och redigt.

Hurra i ringen,

Lät oss Magnus prisa!

Sjungom vår visa,

Vi i ringen

Lisa,

Lisa nu Värden Magnus!

Han oss saknar, och vara Damer den kära Follan sakna.

Tackom Värden för all godhet! Vår oro börjar vakna.

Hurra i ringen,

Och skoklacken pina!

Hej Wilhelmina,

Sväng i-kring'en,

Grina,

Grina åt kulna hösten!

Archiatern in i ringen, och lilla, lilla ^fancke!

Tackom Värden för all godhet, men vangen står vid

planke'.

Hurra i ringen,

Alla raska Svenner,

Hurra Bellmänner!

Sväng i-kring^en,

Vänner,

Hurra för Värden Magnus!



Sjungom nu alla! Väl förnöjda vi denna marknad rose.

Tackom Värden för all godhet, och träd nu fram, var

Pose!

Hurra i ringen,

Spring pä fält och gärden!

Kyssom nu Värden,

Sväng i-kring n!

Färden,

Färden nu skall anställas.

[1773?]



Register.

A.

Abbée Michelesi, bästa Vän mitt hierta

känner — — — — — — — —
p. 149

Abraham, Gubben, Tänkte mot stubben — -— 61

Ack, hvad det smakar At få en kyss af

Tris' rosenröda läpp — — — — — — 186

Ack, liufliga stunder! Min Sköna, ett ord — 82

Ack, mitt hus är tomt och öde! — — —
- — 160

Ack, om jag kunde vara nögd — — — — 77
Apollo, god morgon, och Clio, god dag! — 106

Astrild en gång förde Mig till sin glättiga ö — 192

Astrild är en Monark — — — — — — 195

B.

Bäst jag med min Sköna är — — — — — 84
Bäst Minerva krigs-patentet — — — — — 86

Böljan fräser, brusar, slår — — — — — 63

D.

Den 19. hujus kl. 12 f. m. föddes jag

af ärliga Föräldrar — — — — — — 138
Den 19. hujus, kl. 3. quart till tu — — — 134
Drottningen utaf Arabien — — — — — 107

Du lilla Stoft, som dig nu gömmer — — — 52

Döm utaf mitt våta öga — — — — — — 65



Register.

E.

En fattig Supplicant ur gruset jag fram-

drager — — — -— — — — — p. 123

En Prest hade fem Barn— — — — — — 66

En saga vill jag sjunga— — — — — — 67
En sak så klar. Att fast man är fattig Kar 90
Ett dygdigt hjerta mera gäller — — — — 54
Evas Döttrar, frid och heder— — — — — 8

F.

Farväl, min Herde, jag gråter — — — — 92

Flyt då fram, Neptuni snäcka — — — — 153
Fäll åran ner, Lät båten sakta flyta !

— — 183

Förgänglighet, som al-ting leder — —
,
— — 15

Förr skall solen sluta skina — — — — — 197

G.

Glad och rörd din födslotimma — — -—
-
— 146

Gubben Jonas, Ängslig, matt och sjuk — — 41

H.

Hjelpen den lilla sjuka foten — — — — 81

Hundarna de tolka uppå sitt vis— — — — 113

Hvad latinska språket anbelangar — — — — 202

Här sättes nu i grafven neder — — — — 58

Hör nu på en liten visa— — — — — — 200

1.

I dag vandrar Guntlack i kedjor och jern — 120

I enslighet jag sitter Helt ensam vid ett

bord — — — — — — — — — 119



Register.

I mitt blod en hemlig smärta— — — —
p. 79

I morgon, som är Sabbat, predikar — — — 162

I röst, i pipa och i strängar — — — — — 118

I skogen allarm! — — — — — — — — 43
I usla Skyttar, Si haren han flyttar — — — 113

Ingen lärer neka, om icke ex errore — — — 128

Ingen trägård mera fager — — — — — — 141

Iris, fordom en Herdinna — — — — — — 188

.)•

Jag blir bestört, när jag dig saknar — — — 190

Jag drömde i natt, Hur jag en Ängel

spräng ock tog fatt — — •— — — — 94
Jag, en Pindi Värck-Gesäll — — — — — 176

Jag ser naturens under — ..— — — — — 112

Jag sjunger Puttes låf! — — — — — — 75

Jag såg en fisk, godtar, Kamrater! — — — 117

Jag sömnens välde känner — — — — — 48

Je me souviens fort bien de ma promesse

et de ma coeffure — — — — — — 127

Jofur i Tartarens dimma— — — — — — 174
jfohanna är min Vän — — — — — — — 168

K.

Kom till källan neder — — — — — — 204
Kära Barn, kom skynda eder —-

— — -— — 206

Kära Bröder! Drickom Walbergs skål! — — 31

L.

Lef nu väl, min värdaste Gynnare och

Patron! — — — — — — — — — 137
Lät oss alla glasen tömma — — — — — 72



Register.

M.

Med bön och sorglig ton — — — - — p. 179
Med och inunder den strida tårenod — - - — 197
Men du, som med ett nådigt och gynnande

välbehag — — — — — — — — 124
Milda sol! din klara strimma — — — — — 121

Min högtärade kära Bror Registrator! — — — 24

Mitt öga ser en storm föröda — — —
-
— — 154

Mäster Urban, matt och mager — — — — 68

N.

Nej, hvarför somnar jag, hvi skall mitt öga

blunda?— — — — — — — — — 177
Nyss se'n stycken ock canoner — —

'
— •—

- 50

Nyss vid en bakugn såg jag stå — — — — 170

Nytt sorl begyns kring Paphos' ängar — — 126

När som violen till en polska gnider — — 70

O.

October månad, vet, min Mamselle — — — 47
Opp, opp, himla-basuner ! — — — — — — 36

P.

Plump, plump, plump, si, huru jag plumpar 207

R.

Roliga Folla, Ditt värde jag vet — — — 163

Rom: Co: Gall: Ef:— — 142

Rätt nu dragés skrindan ur skjulen — — — 1 10

Rätt ängsligt, jag svär! Då Magnus borta är — 208



Register.

S.

Sjelfva dagen med sin dimma — — —
p. 115

Sjung och läs Om hvad i går olyckligt hände — 157
Solen är väl fästad i det höga — — — — 125

Stadd emellan himmel och jord — — — — 199
Statt stilla, Vandringsman, bese — — — — 51

Städ, hulda Mor! min fjäder måla — — — i

Så lefver än med mycken ära — — — — 11

Så liusnar upp en dag på framtids mörcka

fält— — — — — — — — — — 4

Så myllas nu det stoft bland gruset — — — 172

Så samlas Menskj o-Flocken — — — —
-

—
- 7

Så skall då en annan vinna — — — — — 96
Så vill du, Gud, ett lifsträd rycka — — — 32
Säll den, ja hundra trefaldt säll — — — — 202

Sök en Vän, som giör dig nöije — — — — 44

T.

Tack! min lilla Söta, se Poeten! — — — — 39
Tag ditt glas, Vet hut och skäms, tag ej

din Grannes! :— — — — — — — 144
Tågom alla nu i ringen, och lät oss muntra

vara :
—

-
— — — — — — — 212

Tiden lider, klockan slår— — — — — — 98

U.

Ut till sjös, ty nu är tider! — — — — — 180

V.

Vackra sol, välkommen åter — — — — — 73
Vet, kyske Joseph förlora sin rätt — — — 23



Register.

Vid J ofurs blixt och dån, som skräck och

fasa sprida — — — — — — —
p. 156

Vij gamla Kärngar, Gunild, Brita, Clara — — 101

Välborne gråstens-mur, högädle tegelstenar! — 147
Vänskap bedrager, Kärlek är svåger — — — 104

Ä.

Ädel och högaktad min gunstig Herr Sikter — 28

Ändtlig ses den sol upprinna — — — — 210

Änglarne i Himla-runden — — — •— — 46



Innehåll.
N:o. p.

1. Dedikationsdikt till skaldens mor, Fru

Catharina Belliuan, i hans översättning

av Evangeliska Dödstankar. 1757. 1

2. Nyårsönskan till Herrar Bankofullmäktige.

Nyåret 1760. 4

3. Över Statskommissarien Herr Bengt Rnden-

skiölds död den 22 april 1760. 7

4. Vid Sekreteraren och Kämnären Herr Claes

Arrhtn von Kajjfehnans samt Mademoi-

selle Catharina Christina Bellmans bröl-

lopsdag den 11 februari 1763. 11

5. Tankar över Kornetten vid Adelsfanerege-

mentet Herr Anders Adolph von Heynmes

dödsfall. Dec. 1763. 15

6. Tankar vid Fru Hedvig Eleonora Hallmans

grav, den 7 maj 1764. 8

7. Vid Kronolänsmannen Joseph Georg Ström-

boms och Christina Catharina Otters

bröllop den 30 maj 1764. 23

8. Versbrev till Registratorn i Stora Kansliet

Johan Fredric Juslén, daterat Wisboham-

mar den 20 oktober 1764. 24

9. Versbrev till Sekreteraren Lostbom, daterat

Wisbohammar den 20 november 1764. 28

10. Skåldikt vid Walbergs död. Senast 1764. 31

1 1 . Tankar vid skaldens mors, Fru Catharina

Bellman, grav den 17 mars 1765. 32

12. Michaelisdagen 1765. Till Ingrid Lissänder? 36



p.

Innehall.
N:o.

13. Polonoise, den 9 december 1765. Till

Ingrid Lissänder? 39
14. Skåldikt till Amiralen Hartman von Gra-

man. 1765 el. 1766. 41

15. Den 23 februari 1766. Till Ingrid Lis-

sänder? 43
16. Vänskapen och kärleken. Elegie. 13 mars

1766. Till Ingrid Lissänder? 44
17. Över Fru Elisabeth Olins sång vid en fri-

murarekonsert år 1766. 46
18. Till Ingrid Lissander? Oktober 1766? 47
19. Till okänd, godnattverser. Senast 1766. 48
20. Till Herr Kommissarien Anders Lissander.

Nyårsdagen 1767. 50

2 1 . Runor, ristade över vice Korporalen Schmidt,

januari 1767. 51

22. Över Handelsmannen och Bryggaren Herr

Carl Rehns lilla sons, Carl Carlsson Rehn,

död den 2 maj 1767. 52

23. På Löjtnanten vid Kongl. Amiralitetet Herr

Ebbe Anderson Baunians och Fru Anna
Margaretha Pihlbergs bröllopsdag den 27
augusti 1767. 54

24. Vid Prostinnan Fru Anna Caisa Carlenias

grav uti Hofva kyrka den 1 7 december

1767. 58

25. Till Isaac Befve. Senast 1767. 61

26. Över Den bästa hamnen. Vid underrättel-

sen om en sjökaptens skeppsbrott och

död. Till Anders Lissander? Senast 1767. 63

27. Till okänd dam, kärleksbikt. Senast 1767. 65

28. Över en gevaldiger. Senast 1767. 66



Innehall.
N:o. p.

29. Över en präst. Senast 1767. 67

30. Till en okänd dam, i Mäster Urbans namn.

Senast 1767. 68

3 1 . Till Brudparet i Haga, den 1 4 februari 1768. 70

32. Skåldikt för en Samuell. Till kapten Samuel

Christian Wallén ? 1 7 6 8 ? 72

33. Pastoral. Påskdagen, 3 april 1768. Till

Ingrid Lissänder? 73

34. Ode över den lilla fågeln Putte, som dog

i maj 1768. Till okänd. 75

35. Damon, Tirsis och Camilla, den i juli

1768. Till Ingrid Lissander? 77
36. Pastoral, september 1768. Till Ingrid Lis-

sander? 79

37. Till Ingrid Lissander, då hon skadat sin fot.

Senast 1769. 81

38. Måltidssång, till Ingrid Lissander? 1760-

talet? 82

39. Till Ingrid Lissander? 1760-talet? 84

40. Synåln och knyppelpinnarna. Till Ingrid

Lissander? 1760-talet? 86

41. Till Ingrid Lissander? 1760-talet? 90

42. Camilla och Philemon. Till Ingrid Lissan-

der. 1760-talet? 92

43. Över den 8 och 9 juni. Till Ingrid Lis-

sander? 1760-talet? 94
44. Till Ingrid Lissander? 1760-talet? 96

45. Till Ingrid Lissander? 1760-talet? 98

46. Polonoise, Till Ingrid Lissander? 1 760-talet? 101

47. Till Ingrid Lissander? 1760-talet? 104

48. Skåldikt till Friedrich, på namnsdagen. 1760-

talet? 106



In nehåll.
N:o. p.

78. Över en sjuk Fröken. 1773^ 179

79. Vid fiskafänget på Follan. 1773"? 180

80. Fiskafänge. Till Mademoiselle Wilhelmina

Norman. 1773? 183
81. Över en kyss av Mademoiselle IV. Till

Wilhelmina Norman. 1773? 186

82. Pastoral till JMademoiselle Wilhelmina Nor-

man. 1773? 188

83. Pastoral. Avbön till Mademoiselle Wilhel-

mina Norman. 1JJ3^ 190

84. Vid tillfälle att ett Fruntimmer friserade

en Poet. På Follan. 1773? 192

85. Astrilds patent. På Follan. 1773? 195
86. Brev till Mademoiselle Wilhelmina Norman.

1771? «

;
197

87. Brev till Madame Norman, som på skämt

kallas Svärmor. 17 73- 199
88. Brev till Mademoiselle Efnästina. 1773? 202

89. Pastoral. Till Mamselle Erncestina. 1773? 204
90. Över baket. På Follan. 1773? 206

91. Impromtu. På Follan. 1773^ 207

92. Över Värdens bortovaro från Follan. Till

Magnus Zettherman. 1773? 208

93. Avsked till Mamselle B. av P: ex B. Till

Värdinnan på Follan. 1773^ 210

94. Avsked till Värden på Follan. Till Mag-
nus Zettherman. 1773? 212
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'Ädel och högaktad min gunstig Herr Sikter."
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jag* visst un-der - lå - ta ej vill At med min-dre
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ha den ä - ran skrif- va E - der till.

m
N:r 2

"Ack, mitt hus är tomt och öde."

Ack, mitt hus är tomt och ö - de! Jag* har
Sjelf jag- läng- -tar till de Dö - de Och slår

Öl 1
mist min bäs - ta Vän
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di -ner, Flor i - kring* min spe-g-el fäst; Ställ fram
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glas och ca - ra - fl - ner För Ero-ces-sen och mm Prest.



KOMMENTAR





B elimans verser och prosastycken till enskilda per-

soner, ingående i denna och närmast följande vo-

lymer av Standardupplagan, bilda i sin helhet den

mest omfattande gruppen inom skaldens litterära kvar-

låtenskap. Någon komplett samling av dem eftersträvas

ej i denna utgåva; en del obetydliga och blott i

klena avskrifter bevarade skapelser utelämnas sålunda

här. Ett stort antal hittills otryckta eller på spridda

håll publicerade dikter komma däremot att inrymmas

i denna svit. Den betydande mängd av Bellmans

bacchanaliska sånger, vilken numera helt saknar per-

sonlig adress, har ej me cl tagits här utan skall enligt

planen ingå i ett senare avsnitt av Standardupplagan.

Dikterna till enskilda personer ordnas, i den mån det

låter sig göra, i kronologisk följd, från 1757 till

1794; serien kommer att avslutas med de persondik-

ter, som ej erbjuda hållpunkter för någon närmare

datering.

Av de i denna volym sammanförda ungdomsdik-

terna, som avslutas med Bellmans rikt flödande pro-

duktion inom vänkretsen på Fållan, ingå 36 stycken

för första gången i en samlad upplaga av skaldens

skrifter, nämligen: n:o 2 (Så liusnar upp en dag),
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n:o 3 (Så samlas Menskj o-Flocken), n:o 4 (Så lefver

än med mycken ära), n:o 7 (Vet, kyske Joseph för-

lora sin rätt), n:o 13 (Tack! min lilla Söta, se

Poeten), n:o 18 (October månad, vet, min Mamselle),

n:o 19 (Jag sömnens välde känner), n:o 20 (Nyss

sen stycken ock canoner), n:o 22 (Du lilla Stoft,

som dig nu gömmer), n:o 23 (Ett dygdigt hjerta

mera gäller), n:o 24 (Här sättes nu i grafven neder),

n:o 27 (Döm utaf mitt våta öga), n:o 32 (Lät oss

alla glasen tömma), n:o 41 (En sak så klar), n:o 43

(Jag drömde i natt), n:o 44 (Så skall då en annan

vinna), n:o 49 (Drottningen utaf Arabien), n:o 60

(Men d u, som med ett nådigt och gynnande välbehag),

n:o 61 (Nytt sorl begyns kring Paphos' ängar), n:o

62 (Je me souviens fort bien), 11:0 68 {Flyt då fram,

Neptuni snäcka), n:o 71 (Sjung och läs), n:o 78
(Med bön och sorglig ton), n:o 79 (Ut till sjös, ty

nu är tider), n:o 80 (Fäll åran ner), n:o 81 (Ack,

hvad det smakar), n:o 82 (I ris, fordom en Herdinna),

11:0 83 (Jag blir bestört, när jag dig saknar), n:o 84
(Astrild en gång förde), n:o 85 (Astrild är en Mo-
nark), n:o 89 (Kom till källan neder), n:o 90 (Kära

Barn, kom skynda eder), n:o 91 (Plump, plump,

plump, si, huru jag plumpar), n:o 92 (Rätt ängsligt,

jag svär), n:o 93 (Ändtlig ses den sol upprinna), n:o

94 (Tågom alla nu i ringen).

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock

i regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende

viktigare medtagits. Nedan förtecknas flertalet av de

handskrifter och tryck, som begagnats för textgestalt-

ningen och variantapparaten:



Kommentar 3

E. Handskrifter.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm:

1) Samling af Belliuaus Poesier. Första Bandet.

Halvfranskt band, mycket nött, med brun skinnrygg.

Äldsta ägarenamn: Carl Bergström, i bd; 36 X 22

cm. Sign. VT 12. (Bgm).

2) Beihuans Wisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift

med greve F. C. Dohna). 4 bd; 20 X 17 cm. Sign.

Vf 24: 1—4. (D6V).

3) Fredmans Epistlar, dedicerade till friherre Johan

Diedrich Duwall. Hela skinnband, bruna, med rikt

guldornerade ryggar (bd 2 med ny rygg). 2 bd; 28

(resp. 29) X 24 cm. Sign. Vf 25: 1— 2. (Dwl).

4) Samling au Bellmans Poesien börjad ar 176g.
Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet:

Ehrengranat. 1 bd;. 19 X 11 cm. Sign. Vf 1 o. {Ehi).

5) Handskrifter af C. M. Bellman, huvudsakl. egh.

Gråblått pappband. Äldsta ägarenamn: Fr. Gulander.

Jfr nedan s. ^5. 1 bd; 33 X 21 cm. Sign. Vf 1 1. ( Gir).

6) Allahanda (ryggtitel). Ägarenamn ä pärmens in-

sida: Peter Jacob Hjelm. 3 bd; 21X16 cm. Sign.

Vs 65: 1— 3. (Hjm).

7) Bellmans Wisor, Fredmans Epistlar , etc:a (rygg-

titel). Stämpel: D G Nescher. 1 bd; 21X17 cm.

Sign. Vf 16. (Nhr B).
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8) Wisor och Verser; de fläste Bacchanaliske. Rygg-
titel: Atskillige Wisor och Werser. Stämpel: D G
Nescher. i bd; 33 X 21 cm. Sign. Vs 6g. (Nhr Q.

9) Samling af Wisor. Stämpel: D G Nescher.

1 bd; 21X17 cm. Sign. Vs 67. (Nhr D).

10) Samling af Witterhet (ryggtitel). »Har tillhört

Elis Schröderheims broder, Hofrättsrädet Jör. Schr—m.

»

1 bd; 20 X 16 cm. Sign. Vs 83. (Schöm).

11) Samlingar i Witterhet. Ägarenamn: Magnus

Laur. Ståhl. 10 bd; 21X17 cm. Sign. Vs 88: i— 10.

(Staht).

1 2) Bellmaw Skrifter. Orig. och afskr. (ny rygg-

titel). Lösa manuskript, inlagda i foliopärm. Däribland

den s. k. Zetthermanska hs., 8 folioark (32 sid.) med
följ. påteckning på sista sid.: »Dessa afskrifter äro

fullkomligt likalydande med en samling, som är ge-

nomdragen med Zethermanska sigillet. Stockholm d.

16 Julii 1820. And. Stenholm. J. P. Theorell. » Sign.

Vf 36. {.Vf 36).

1 3) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). 7 bd; 20 X 16 cm. Sign. Vf 15: 1— 7. (Vhw).

14) Visor, samlade af C. M. Völschow. 3 bd, med
följ. innehåll: 1) Första Bandet med 300 Sup Visor

af okiände Auctorer. 2) Andra Bandet med 150 Sup

Visor af okiände Auctorer. 3) Tredie Bandet med
100 Visor af Okiände Auctorer. 3 pappband, bundna

1829; 20 X 16 cm. Sign. Vs 86: 1— 3. ( Vhw V).

15) Vissamling, i halvfranskt band, mycket nött,

med brun skinnrygg utan guldtryck. Ägarenamn:
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L. G. Lindblad, i bd; 20 X 16 cm. Sign. Vs 58.

{jr, 58).

16) Bellman, Poetiska Arbeten till ar 177'2 (ny

ryggtitel). »Testamente till Herr Doctor A: G: Wikblad

efter undertecknads död. P. O. Åkerman.» 1 bd

;

21 X 16 cm. Sign. Vf 23. Utgiven av G. E.

Klemming, Sthlm 1872 (BPA). (Äkn).

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek:

17) ColL Nordin. Poetica Svecana. 8. (ryggtitel).

Halvfranskt band, med ljusbrun, guldornerad skinnrygg

med röd ryggskylt. 1 bd; 34 X 22 cm. Sign. Nordin

104. {Nordin 104).

18) 1Vis Bok. För Mademoisselle Ulrica Maria Risell.

6 bd; 21X17 cm. Sign. V 21 o— t. (Rsl).

19) Samling af Wisor (ryggtitel). »Arbete på så-

dana stunder som eij til nyttigare kunnat användas

under warelsen i Canton Ar 1772.» Ägarenamn:

Carl Treutiger. 1 bd; 16 X 10 cm. Sign. V 21 b.

{Ttr).

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la

Gardieska arkivet:

20) Blandade Ämnen, Tom 54. 1 bd; 22X18
cm. Sign. Cod. Collect. 1:4. (DIGe 4:0 1:4).

21) Blandade Ämnen, Tom 55. 1 bd; 22X18
cm. Sign. Cod. Collect. 1:4 a. (DIGe 4:0 i: 4 a).

22) Blandade Ämnen, Tom 65. 1 bd; 21 X 16

cm. Sign. Cod. Collect. 1:7. {DIGe 4:0 1:7).
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23) Blandade Ämnen, Tom 66. 1 bd; 22 X 17

cm. Sign. Cod. Collect. 1:8. {DlGe 4:0 J: 8),

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

24) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel).

Har tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af

ännu otryckta sänger af C. M. Bellman. Första Bandet.

Upsala 18 13 {Sdn /); Andra Bandet. Upsala 18 13
{Sdn 2); Bellmanniana {Sdn j). 1 bd; 23 X 18 cm.

Sign. \V 57.

Tillhörande Bondeska arkivet å Ericsberg:

.25) Samling af Swenska IVisor. Skinnband med
pärmstämpel: S. C. W. (Samuel Christian Wallén).

14 bd; 21X17 cm. {Win).

Tillhörande direktör Erik Wirén, Stocksund:

26) Innehållsförteckningar till »Pot-Pourri eller Sam-

lade Skrifter af Carl Michael Bellman dels Trykta,

dels Original Maser, dels tillförlitliga Afskrifter. Bell-

manska Sällskapet förärade af Fredman [Adolf Bellman]

1832.» 8 foliosidor. Har tillhört Adolf Bellman och,

senast, Isidor Bonnier. Fotostatkopia finnes i K. B.

{ABn).

27) Visbok i pappband med ursprungligen grågrönt

överdrag. Ryggtitel (defekt): Bellman. Ägarenamn:

E. W. Weste. Smärre rättelser i texten egh. införda

av Bellman. 1 bd; 22X17 cm. Har tillhört C. Eich-

horn (se Eichhorn I s. 418 hs. nr 14). (IVeste).
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II. Tryck.

1) Samlade Skrifter af Carl Michael Belhnan, utg. av

J. G. Carlén, I—IV, Sthlm [185 5-] 1861. (CU).

2) Skrifter af Carl Michael Belhnan. Nij samling,

utg. av C.Eichhorn, I—II, Sthlm [18 76-] 1877. {EU).

3) Fredmans Handskrifter, Uppsala 1813. (FHS).

4) Valda Skrifter af Carl Michael Belhnan [utg.

av P. A. SondénJ, I—VI, Sthlm 1835-36. (SU).

5) C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gängen ntgifna, I—II, Sthlm

1814. (VU).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund,

originalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från

samtida tryck eller avskrifter med mycket varierande

stavning, har denna normaliserats, varvid som »likare»

i första hand. använts Svenskt och Fransyskt Lexicon,

Sthlm 1807, av E. W. Weste. 1 Genomgående har

följande normalisering skett: användningen av stora

bokstäver har inskränkts och gjorts mer konsekvent

än i de samtida trycken och handskrifterna; varje

versrad har erhållit stor begynnelsebokstav; kursiv har

använts för namn på personer, som särskilt apostroferas

i dikterna; w återges med v; interpunktionen har

1 Om denne fram<rtående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivningen a\ Fredmans Epistlar, se Bell-

mansstudier V, Sthlm 1931, S. 40 fF.



8 Kommentar

kompletterats och på nödiga punkter ändrats. De ofta

rätt godtyckliga ombytena av stilsorter i manuskript

och tryck ha här endast i begränsad utsträckning mar-

kerats; i en del otvivelaktigt sammansatta ord ha

bindestreck utsatts; en och annan förkortning har

upplösts. I den mån dikterna kunnat dateras, har

tillkomsttiden angetts inom klämmer vid slutet av

dikten, för så vitt den ej redan funnits utsatt i över-

skriften. Dikterna ha ordnats i tidsföljd och num-

rerats.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten; inom parentes anges den första större

upplaga, vari dikten offentliggjorts. Avvikelser från

den handskrift eller det tryck, som lagts till grund

för texten, utmärkas genom en före resp. anm. satt

asterisk; avvikelser på grund av ovan angiven nor-

malisering ha ej registrerats. Textanmärkningarna ha

för varje sida samlats för sig och satts före den övriga

kommentaren. Beträffande de förkortningar, som an-

vänts i kommentaren, hänvisas dels till ovanstående

förteckning på nyttjade handskrifter och tryck, dels

till en i slutet meddelad förkortningslista.

Utom den textkritiska del, som ovan berörts, om-

fattar kommentaren liksom i föregående volymer även

en illustrerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk,

vilken syftar till att göra läsaren förtrogen med bell-

mansdikternas miljö. De språkliga förklaringar, som

bifogats, avse i regel endast att ge upplysningar om
för den möderne läsaren mera svårförståeliga ord.
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I musikkommentaren har, så långt det låtit sig göra,

utretts, vilka melodier Beliman begagnat till de dik-

ter, som med visshet eller med största sannolikhet

sjungits. Vanligen har det gällt att med ledning av

vissa hänvisningar fixera melodierna eller åtminstone

förslagsvis angiva sådana. Musikkommentaren har vi-

dare sökt att, i den mån det varit möjligt, klargöra

melodiernas ursprung. I några fall har anlitats den

Sällskapet Par Bricole tillhöriga handskrift, som om-

nämnes i kommentaren till StU IV, s. f.

Textredigeringen har ombesörjts av undertecknad,

som även utarbetat kommentaren, med undantag för

det avsnitt som berör musiken; för detta liksom för

redigeringen av musikbilagan svarar fil. lic. Ake
Vretblad (A. V.). Till de personer, som på ett eller

annat sätt varit mig till hjälp vid utgivningsarbetet,

ber jag att få rikta ett varmt tack, framför allt till

bibliotekarie Nils Afzelius, professor Erik Noreen

och brukskassör Arvid Stålhane, vilka samtliga tagit

ingående del av korrekturen och gjort en mängd värde-

fulla påpekanden. Redaktionen av Svenska Akade-

miens Ordbok har, genom fil. dr Pelle Holm, med
sedvanligt tillmötesgående översänt uppgifter rörande

några oklara uttryck i texten. Vid korrekturgransk-

ningen har min far kamrer Isak Byström lämnat

intresserad hjälp. För lån av handskrifter står jag i

tacksamhetsskuld till friherre Carl Jedvard Bonde å

Ericsberg samt till Sällskapet Par Bricole, Stockholm,

och dess arkivarie, direktör Erik Wirén, Stocksund.

Överläkare Sten von Stapelmohr, Norrköping, har

haft vänligheten att utlåna bildmaterial och anteck-

16. — Bellman. Dikter till enskilda I.
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ningar rörande Chr. L. von Stapelmohr och hans

familj. Justitierådet Birger Wedberg, Lidingön, har

välvilligt lämnat uppgifter om H. af Låstbom samt

Bodals gård.

Stockholm i febr. 1942.

Olof Byström.



JV:o I. Evangeliska Dödstankar etc, Sthlm 1757,
dedikation. — (EU 2 s. 3-5.)

Dedikationen till modem, Bellmans äldsta kända

originaldikt, inledes med orden: »Til Min Hul-

daste Moder, Fru Catharina Bellman, Dediceras

Denna Lilla Öfwersättning Med al Sonlig Wördnad
Af Carl Michael Bellman. » Bellmans debutarbete

utkom i början av 1757, dä skalden var 17 år

gammal, och bestod av en översättning på prosa

och vers av en tysk uppbyggelseskrift, med titeln:

Evangeliska^ Dödstankar, Bestående uti Anderika

Betraktelser Öfwer Christi Lidande, Lämpade til

en tröstefull åtanka på döden, Sammanskrefne Af
Furstlige Rådet och Landshöfdingen David von

Schveidnits, Och Öfvversatte på Swenska Af C.

M. B. Stockholm, Tryckte uti Wildiska Tryc-

keriet 1757. — I februarihäftet 1757 av Gjör-

wells tidskrift' Den Swenska Mercurius (s. 558)
hedrades arbetet med några erkännsamma ord:

»Herr Carl Mich. Bellman har gjort sig den up-

byggeliga mödan och öfw ersatt detta wakra

Passions Arbetet, som består af 1 2 korta Betrag-

telser, som alla tjena til at befordra det gudeliga
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ändamål, hwarföre de blifwit utgifne. Man bor

anse det för en ej ringa wälsignelse, at flera dy-

lika Passions Arbeten nu hos oss på en gång ut-

komma. »

Skaldens mor, Catharina Hermonia (f. 1717, d.

1765) var av bergsmanssläkt och dotter till den

kände kyrkoherden i Maria församling i Stockholm

Michael Hermonius och hans maka Christina Arosell

från Västerås, vid vars trivialskola Hermonius en

kortare tid var rektor. Hennes bild har tecknats av

skalden i hans levernesbeskrivning: »Min mor,

vacker som. en dag, oändligen god, charmant i sin

klädsel, vänlig mot alla menniskor, delikat i um-

gänge, hade en förträfflig röst och hade vänt sig

att ligga i tjugoen barnsängar — 'honny soit qui

mal y pense' — men detta lekverk gjorde husets

ruin» (Carlén IV s. 466). Det är tydligt, att

skalden var och kände sig starkt väsensbefryndad

med modern, vars minne han också hyllat i en

gripande gravdikt (s. 32-35). Något porträtt av

fadern ger han däremot icke i levernesbeskrivningen,

och någon dikt till denne finnes ej heller bevarad,

ej ens det så ofta förekommande sorgekvädet vid

jordfästningen. — En silhuett av fru Catharina

Bellman återges här som titelplansch. Se om den:

A. Sjögren, Ur anteckningsboken, Sthlm 1921,

s. 21 f.

r. 3 Städ= tillstäd, tillåt. — r. 4 drift = ingi-

velse. — r. 13 tij = fördenskull.
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S. 2,

r. 5 Ett tidhvarf, d. v. s. fastetiden, fastan, då Kristi

pinas historia genomgås vid gudstjänsterna. Påsk-

dagen inföll 1757 den 10 april, och dikten har

tydligen tillkommit strax efter denna tidpunkt.

S. 4.

N:o 2. Ms. (egh., 4 s. folio) i Riksbankens arkiv

(Inkomne Acter till Herrar Fullmägtige för Ar 1760,

bl. 44-45). — Tryckt av H. Schiick i Samlaren

1880, s. 73-74-

Bellman hade vid 17 års ålder i dec. 1757 an-

tagits på prov som tjänsteman i Riksens Ständers

Bank, som då hade sina lokaler i det tessinska

bankohuset vid Järntorget; efter en tids studier vid

Uppsala Universitet blev han den 27 juni 1759
e. o. tjänsteman i Riksbanken. Hans familj hade

gamla förbindelser med den mäktiga institutionen:

skaldens morfader Michael Hermonius var nämligen

såsom representant för prästeståndet bankofullmäktig

åren 1737-49. Av de herrar bankofullmäktige,

som nyårsdikten riktar sig till-, var den blivande

presidenten Edvard Carleson umgängesvän i skal-

dens föräldrahem (se härom levernesbeskrivningen,

Carlén IV s. 467), medan presidenten Carl Fredric

von Höpken genom familjen Daurer räknade släkt-

skap med Bellmans fader (se släkttavla i Bengt

Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien,

Sthlm 1939, s. 570). Om dessa båda herrars be-

tydelse för tillkomsten av Bellmans 1757 utgivna
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översättning efter Dufour, »Underwisning, lämnad

af en Fader åt sin Son», har skalden själv i en

efterlämnad anteckning berättat (Bellmansstudier

VII, Sthlm 1938, s. 115). Bankofullmäktige voro

nyåret 1760 följande: Carleson, von Höpken och

Johan Benzelstierna som representanter för ridder-

skapet och adeln, Gustaf HauswolfF, Carl Gustaf

Werander och Johan Forsskål för prästeståndet samt

Gustaf Kierman, Herman Petersen och Isac Clason

för borgarståndet (Sveriges Riksbank 1668-19 18,

Sthlm i 91 9, II s. 86 f.). — Bellman inhöstade en

säkerligen mycket välkommen »discretion» för sin

nyårsdikt, vilken föredrogs inför herrar bankofull-

mäktige vid ett sammanträde den 26 januari [1 760 ;

närvarande voro då presidenten von ' Höpken, hov-

kansleren Carleson, kyrkoherdarna HauswolfF, Forss-

kål och Werander samt grosshandlaren Clason. Pro-

tokollet förmäler härom: »Uplästes Extraordinariens

Carl Michael Bellmans Nyårsönskan til Herrar Full-

mägtige på Swensk Vers, hwaruti. som Herrar Full-

mägtige funno en god disposition til Poésie, så an-

ordnades honom til upmuntring Etthundrade Femtio

Daler Kopparmynt, hwilka befaltes at utassigneras

af Dispositions Medlen under namn af en wiss ut-

gift, på thet andre til Skaldekonsten mindre fallne

Extraordinarier ei måtte af thenna belöning taga sig

anledning, at med ingifne Poetiska Skrifter söka

discretioner» (Secreta Banco Prot. 1760 s. 53 f.,

Riksbankens arkiv).

r. 14 svalg: rymdens omätliga djup. — r. 16 Ett

enda alt i alt: en väldig helhet.



Edvard Carleson, bankofullmäktig.

Oljemålning, av F. Bränder? Nr 1529, Gripsholm. Foto i Sv. Porträtt-

arkivet.
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S. 5.

r. i ett tid-hvarf: det just tilländalupna 1750-talet.

— r. 7 glättugt (dial.) — glättigt. — spelar=
driver sitt spel, leker. — r. 8 Tils bada af sitt

skinn en lika skugga delar, väl == tills båda (timman

och året) utbreda samma (mot årets slut växande)

skugga genom sitt sken (= skinn, skin). — r. 20

ähro-lust= ärelystnad.

S. 6.

r. i ymnogt= ymnigt. — r. 1 1 punckten: summan.
— r. 1 2 Foster-Brödrens syftar väl på folken i

de utomsvenska provinserna, främst finländarna.

S. 7.

N:o 3. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos

Nyström och Stolpe (K. B.).

Statskommissarien Bengt Rndenschöld var son till

den vittre linköpingsbiskopen Thorsten Rudeen och

född i Abo 1702; han adlades 17 19 jämte sina

syskon för faderns förtjänster och inträdde följande

år i Statskontoret, där han 1743 befordrades till

statskommissarie. Han var vid sin hädanfärd, enl.

1760 års mantalslängd (S. S. A.), jämte maka och

sex barn bosatt i eget hus i Clara förs., kv. Loen,

gamla nr 49; tjänstefolket utgjordes av en jung-

fru, en husjungfru, fyra pigor och en dräng.

R. hyllas av Bellman som den redlige och nitiske

ämbetsmannen. I ungdomsåren hade han emellertid
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även gjort sig känd som vitterlekare och framträtt

med en del tillfällighetsdikter; fadern var pä sin

tid en populär visdiktare, och av Bengts tre bröder,

som alla skrevo vers, gjorde både Carl och Ulric

lycka med sina älskvärda visor och lyriska små-

stycken (E. Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria,

Lund 1895, s. 213, 334 ff.). Brodern Carl Ru-

denschöld, riksråd och högt aktad politiker, blev

för övrigt far till den vittbekanta hovfröken Magda-

lena Rudenschöld, som Bellman en gång på 1780-t.

uppvaktade med vers.

r. 14 En som fatt purpur hysa. Purpurfärgen ut-

märkte »Rikets Drottar», riksråden; se StU VII

s. 8 T, anm. till s. 72 r. 24. — r. 1 5 Usling =
fattig stackare.

S. 8.

r-j 19 .muntra: glatt förnöjda.

S. 9.

r. 2 flor= blomstring, förkovran; jfr florera. —
r. 11 jordens runda=jordens rund, jordklotet. —
r. 22 tide-böckren= hävderna.

S. 10.

r. 1 klämta = klämtade. — r. 3 att nu hämta

större skatter.
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N:o 4. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos

Nyström och Stolpe (K. B.). — Publicerad genom
G. Settergren i Svenska Dagbladet, 25 jan. 1929.

Bröllopsdikten, som är osignerad men av alla tecken

att döma författats av Bellman, är skriven vid

skaldens äldsta systers, Catharina Christina Bellman

(f. 1 741, d. 1824), giftermål den 11 febr. 1763
med Claes Arrhén von Kapfetman (f. 1726, d. 1806).

Brudgummen tillhörde den yngsta grenen av släk-

ten Arrhenius och hade återupptagit dess äldsta

namn, Kapfelman; hans brorsonson gjorde på 1800-t.

såsom tonsättare av »Våren är kommen» det

dubbla familjenamnet vida bekant. Claes A. hade

tidigare varit gift med Sigrid Juliana Ulfsparre,

som den 11 aug. 1762, på dagen ett halvårföre

det nya bröllopet alltså, avlidit på makarnas gård

Nybohof i Brännkyrka socken, strax söder om
Stockholm. Hår var familjen A. bosatt ännu enl.

1765 års mantalslängd för Stockholms län (s. 787,
K. A.), där gården dock kallas Nibble eller Ny-
boda, V2 mantal frälse. I denna längd upptas A.

även som ägare till Hägerstens gård i samma
socken (se nedan s. /05), vilken han övertagit efter

kornetten Adolph von Heijnne (se nedan s. 21).

Till yrket var A. jurist men synes ha haft det

rätt motigt på tjänstemannabanan och därför mest

fått söka sin utkomst som sakförare. Han antogs

1 75 1 till au sk ul tan t i Svea Hovrätt, blev 1760
e. o. kämnär vid Stockholms Stads Kämnärsrätt

(Björkman s. 50), s. å. sekreterare och juridiskt
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ombud i Stockholm för »Kungl. Danska och Norska

Nationen» samt slutligen 1775 kungl. ekonomi-

hovmästare hos hertig Fredric Adolph (Klerckerska

saml., K. B.). Redan på 1770-t. synes A:s eko-

nomiska ställning ha varit kritisk, och det blev då

hans maka som fick pröva nya vägar till familjens

försörjning. Hon erhöll sålunda 3
/6 1779 Handels-

kollegii tillstånd att idka kaffeskänksnäring (U 184 a,

U. U. B.), och ännu omkr. 1800 erlade makarna

bevillning för kaffehus (Björkman s. 51). I dec.

1800 ingav fru A. en supplik till K. M:t om att

erhålla en pension och skildrade där sin gamle

sjuklige mans oavlönade tjänstemannabana och sitt

eget nödställda läge i en dyr tid, »sedan Enke
Cassan cederat och jag förlorat 100 Rdr årligen

til mitt eget uppehälle, samt hela insättningen 333
Rdr 16 sk. Specie» (Biographica A 19 a, R. A.).

1

K. M:t avslog emellertid ansökan, vilken åtföljdes

av ett intyg från komministern i Riddarholmens

förs. Eric Dynaesius om att fru A. »är stadd uti

et så fattigt och utblottadt tilstånd at hon utan

giFmilde medmenniskors åtgiård ej kan förse sig

med det nödvändiga til lifvets uppehälle». Fru A.

bidrog dock på äldre dagar till familjens nödtorf-

tiga försörjning även genom sömnad, att döma av

ett brev från Gjörwell till ärkebiskop Lindblom

30 maj 1809 (K.. B.), där den gamle bibliotekarien

ger följande skildring av makarna A.: »Jag kom
då ifrån Humlegården, hvar jag alla vackra mornar

1 Om den stora krisen inom änke- och pupillkassorna vid slutet

av 1770-t., se Arne Munthe, Allmänna Änke- och Pupillkassan i

Sverige 1784-1934, Sthlm 1934, s. 67 fF.
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sitter et par timar, andas lif och hälsa under de

nu så blomrika Träden . . . Uti hemvägen til mit

Arbetsbord möter jag et gammalt Fruntimmer —
det var Sal. Bellmans, den til slut så ångerfulle

aldeles nykter vordne Vin-Skaldens, Syster — Enka
efter den för et par år sedan afl. Kämnären Arrhén

von Kapfelman. Han lefde merendels af den så

fatale Advocaturen, blef gammal, alt öfver 80 år,

miste nästan sin Syn, kunde ej mera gå, blef högst

medellös, dock til al lycka utan barn — då tog

hans Hustru til sin nål och t rå, försörjde sig och

sin Man, bodde uti et afsides dock för utsikten

väl beläget rum på Ladugårdslandet, hvar hon ock

ännu bor, och framdrager sina öfriga dagar —
hälst uti dessa tider — uti största trångmål. Til-

fälligheter hafva fört mig uti denna Bekantskap,

och har jag desse senare år då och då hälsat på

uti fören. Boning, väl ihugkommande : Huru mycken

Tack jag Gud och Androm skyldig är, och at

min Ålderdom alt hittils fåt framflyta lätt och glad.

»

Fru A. nådde själv en hög ålder och blev den

sist kvarlevande av syskonen Bellman. Boupp-

teckningen efter henne 1825 (S. S. A.) utvisar

en behållning av 47 rdr banco; det enkla men
till synes propra husgerådet omfattade bl. a. en

dalklocka, två spegellampetter, några gamla tavlor,

två länstolar, fyra karmstolar och tre syskrin —
de senare tydligen minnen av den åldrade damens

kamp mot fattigdomen som sömmerska. Boet »upp-

gavs» av brorsonen, sidenkramhandlare Adolph Bell-

man, som förmodligen räckt sin faster en hjälpande

hand på ålderns dagar. Familjen Bellman stod
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nämligen i gammal tacksamhetsskuld till makarna A.

Vid lagman J. A. Bellmans frånfälle 1765 ut-

sågs kämnären A. till förmyndare för de omyn-

diga barnen (Björkman s. 50), och på Hägersten

fingo dessa ett andra hem, där även Carl Michael

Bellman själv blev en trägen gäst. Längre fram

hörde både han och familjen A. till umgänget

på det närbelägna Arsta säteri, vars värdinna, rytt-

mästarinnan von Schnell, i sin otryckta dagbok

gjort en mängd, inte alltid så välvilliga annota-

tioner om makarna A. på äldre dagar (meddelat

av Arvid Stålhane).

S. 12:

r. 7 hälsa bada= varsla om hälsa. — r. 10 qiiick —
frisk, pigg. — r. 22 pass man pä= låt bli.

S. 13.

r. 1 1 dör— dörr.

S. 14.

r. i glättngt (dial.) = glättigt.

S. 15.

N:o 5. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1763, tr. hos

Peter Hesselberg (K. B.). — (EU 2 s. 7-8.)

Kornetten Adolph von Heijnne (f. 1732, d. 3%i
1763) på Hägersten (se nedan s. 105) hade Bell-

man förmodligen lärt känna genom sin svåger

Arrhén von Rapfelman, som först var H:s granne
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på Nybohof och sedan efter honom övertog Häger-

stens gård. Enligt egh. meritförteckningar hade H.

1739 blivit volontär vid Vestmanlands regemente

och 1756 (el. 1757) kammarpage hos konung

Adolph Fredric, vilken 1759 utnämnt honom till

kornett vid Adelsfaneregementet (Militaria, Ansökn.

o. meritfört., Arméen H 3: 1, R. A.). Han klagade

dock över sin »tröga lycka» på den militära

banan, och enligt Bellmans sorgekväde var han ju

också Tör öm at dra en blodig klinga' och till

sin läggning mer lämpad för odlarens fredliga värv.

H:s bouppteckning (R. A.) avslöjar honom även

som en man med vittra och framförallt musikaliska

intressen; i kvarlåtenskapen ingick bl. a. en rad

• musikinstrument, nämligen 2 violer, 3 fleutraverser,

därav en med silverbeslag, samt ett par koppar-

pukor. Redan på H:s tid bör alltså Hägersten ha

erbjudit en för Bellman lockande miljö. Skaldens

föräldrar hade just denna höst bosatt sig på det

närbelägna Arsta säteri, där även Carl Michael

uppehöll sig efter sin nyligen avslutade sejour i

Norge. —• H. avled ogift och begrovs i Bränn-

kyrka I3
/i2 1763.

r. 1 1 En blomma med en stubbe tär: förtär en

blomma samtidigt med en stubbe. — r. 13 sol-

granä= dammkorn .
— r. 1 4 matk = mask.

. 16.

r. 22 snille= begåvning. — r. 23 I jordens ans,

d. v. s. som jordbrukare.
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17.

r. 2-3 Som födslen gaf en rätt at öda,

Hvad kärlek fram till verIden bär:

hans börd hänvisade honom till krigarens blodiga

yrke. —
r. 4-5 För öm at dra en blodig klinga,

Vill han till kärlek jorden bringa:

hans känsliga läggning gav honom i stället håg

för det fruktbringande jordbruket.

18.

N:o 6. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos

Nyström och Stolpe (K. B.). — (EU 2 s. 9-1 1 .)

I likhet med; föregående dikt
,

i har , även detta

griftekväde i graciös rokokostil tillkommit, medan
familjen Bellman var bosatt på Arsta säteri i Bränn-

kyrka socken. Hedvig Eleonora Hallman (f. omkr.

1737, d. 1764) var församlingens unga prästfru

och gift med kyrkoherden i Huddinge och Bränn-

kyrka Magnus Daniel Hallman, med vilken hon

hade en treårig son och en nyligen född dotter;

hennes far var registratorn i Kammarkollegium

Peter Holst. Kyrkoherde Hallman hade på 1750-t.

varit pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora församling

i Stockholm, där han åtnjöt stora sympatier

(N. Ahnlund, Ladugårdslandet, Sthlm 1937, s. 134).

Han tillhörde en prästerlig brödrakrets. En äldre

bror var den mångfrestande kyrkoherden i Hedvig

Eleonora församling Johan Göstaf Hallman, känd

bl. a. som skald och närkesforskare och far till
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läkaren Johan Gustaf H. (se nedan s. 173) och

lustspelsförfattaren Carl Israel H., vilka båda hörde

till Bellmans vänkrets. En annan bror till Magnus
Daniel var kyrkoherden i Blacksta och Vadsbro

Lars Hallman, även han en känd poet, vars sväger-

ska Hedvig Eleonora Radou några år senare gifte

sig med Bellmans gamle vän Magnus Zettherman

(se nedan s. 166).

r. 1 1 för alt= framför allt.

S. 19.

r. 3 rustar: stojar, gör väsen av sig. — r. 22

• var gamla Mor och Far: Eva och, Adam.

S. 20.

r. 6 ängslig = sorglig, bedrövlig. — r. 2 2 Maka —
make.

S. 21.

r. 1 1 ur vägen skiljaj bärga ur livskampen. — r. 23

edar= eder.

S. 23.

N:o 7. Ms. hos bibliotekarie Nils Afzelius, Stock-

holm. — Tryckt av N. Afzelius i Bellmansstudier

VII, Sthlm 1938, s. 89.

Bröllopsskålen tillJoseph Strömbom, Bellmans tidigast

daterbara dikt med bibelparodiskt inslag, torde, så-
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som Nils Afzelius uppvisat (a. a. s. 90 fF.), vara

riktad till kronolänsmannen och hovrättskommis-

sarien Joseph Georg Strömbom (f. 1736, d. 1808)

i Gudhem, Skaraborgs län. Denne trädde den 30

maj 1764 i brudstol med Christina Catharina Otter

(f. 1735), som var änka efter den tidigare krono-

länsmannen i Gudhem, Eric Setterwall, med vilken

hon hade två små pojkar. Den på så sätt konser-

verade länsmansänkan fick i sitt nya äktenskap

med Strömbom en son och en dotter, vilken senare

också gifte sig med en kronolänsman. Bellman

synes, av ordalagen att döma, ha varit god vän

med Strömbom, vilkens broder Peter Henrik S., som

1759 blev ordinarie kontorsskrivare vid Inkom-

mande Sjötullskammaren i Stockholm (Biographica,

S 90 b, R. A.), möjligen kan ha förmedlat be-

kantskapen.

r. 5 Mors sax har ej mera at klippa: »Bruden hade

i ett tidigare gifte klippt till småkläder åt egna

barn» (N. Afzelius).

24.

N:o~ 8. Vhw 6 s. 41-44, Win 13 s. 288-292.
— (VU 2 s. 280-283.)

Johan Fredric Jusleen, som Bellman här tillskriver

från sin lantliga isolering på Wisbohammar (se

nedan), tillhörde den levnadslustiga krets av yngre

ämbetsmän, som i början av 1760-t. utgjorde

skaldens närmaste umgänge. J. var född omkr.

— Bellman, Dikter till enskilda. I.
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1732, blev 1749 e. o. kanslist i Justitierevisions-

expeditionen, där han 1763 avancerade till registra-

tor, för att tre år senare beviljas avsked (P. Sondén,

K. Kansliets ämbets- och tjänstemän 1714-1801,

R. A.). Han var ungkarl och på 1770-t. bosatt

i familjens hus Stora Nygatan 6 (kv. Milon, nya
nr 4), där även modern, välborna fru Helena

Jusleen, f. Bergenhielm, residerade (ML 1770,
TL 1775, S. S. A.). Fadern, hovrättsrådet Johan

Jusleen, hade avlidit 1767, efterlämnande ett stort

och vackert bo men ännu större skulder (enl. bo-

uppt., S. S. A.), i huvudsak härrörande från 1760-t.

och måhända ej utan samband med ende sonen

Johan Fredrics leverne. Att denne var en glad

lebeman, låter ju Bellmans versbrev oss förmoda,

och det bekräftas också av en kuriös polemik, som

J. i dec. 1 77 1 förde i Dagligt Allehanda med
kanslisten i borgarståndet Abr. D, Jusleen. Denne,

som var son till biskop Juslenius i Skara och kusin

till Johan Fredrics far, hade i en insändare till

tidningen den 7 dec. av J. utpekats som en person

med ett särdeles suspekt förflutet. Abr. D. J. kvit-

terade karakteristiken med ett saftigt genmäle

(12 dec.) till sin »käre Frånde Joh. Friedr. Jusleen »,

där dennes allmänna liderlighet utmålas i vänd-

ningar, som i sin ohöljdhet verka förbluffande

även i denna föga granntyckta publikation. »Efter

upswulgit Fäderne- och Möderne-Arf », heter det

bl. a., framstår du »til en fläck för din bedröfwa-

de Slägt, til afsky för dina gamla Wänner och til

en börda för Publicum . . . Huru önskade jag icke,

at du, min olyckelige Frånde, som fordom, more
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Slenteriano, arbetat i Registraturen, wille en gång

tröttna wid, at nöta bort Guds dag; på Ludikulla,

den oskyldiga natten på Jungfrudansen och dine

Semestrer på Gäl ds tu fvv an . . . Hälsa i öfrigt din

wän och Pedant; Du kan lätt gissa h\vem jag menar

- - Han som tror sig wara en Adonis ibland Skrif-

ware - Bretteurer - - Den enda mig witterlige Anti-

pode ibland nu warande Riksens Ständers Betjäning

- - Som ritar ut på Torg och Gator, likt en yr Hingst

i stridene, slår iku 11 Mölkbyttor med sina skj örten och

Mångelstolar med sin Plit. » Johan Fredric svarade

(14 dec.) med en viss värdighet på denna smädeskrift,

vars sanningshalt han fann vara begränsad till an-

spelningen på gäldstugan, »för hwilken jag ej tror

mig til min frägd wara lidande; ty orsaken därtil

har ej warit olofligit tilgrep uti någon Publique

eller Private Cassa» — det senare en allusion på

frändens förflutna. Även om J. alltså, liksom så

många andra av tidens unga tjänstemän, fått göra

bekantskap med gäldstugan, tycks han på 1770-t.

ingalunda ha varit utan rörelsemedel; enl. 1775 års

TL belöpte sig hans skatter sålunda till 1 7 dir

smt, därav 6 dir för överflöd och 2 dir för bruk

av tobak. Men säkerligen var han väl förtrogen

med konsten att låta silverdalrarna rulla i jakt efter

»Gubben Backi Safter och Gumman Fröjas Piller»,

som hans frände uttrycker saken i Dagligt Allehanda.

- Wisbohammar, som nyligen hade blivit Bellmans

föräldrahem, var ett säteri vid stranden av Frösjön

i Wårdinge socken, Södermanland, strax öster om
nuv. Gnesta. Den 3 okt. 1764 hade lagman J. A.

Bellman sökt besittningsrätt på egendomen, vilken
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sedan ånyo försåldes 1766, sedan båda makarna

Bellman avlidit där. Säteriet omfattade ett hemman
jämte två underliggande frälsehemman och tyå torp

(Björkman s. 30 f., 41). Den alltjämt kvarstående

huvudbyggnaden av trä säges vara uppförd i slutet

av 1600-t. men har i senare tid blivit påbyggd

med en våning.

r. 8 pijtiheja; IVIn: 'piteheija'. — r. 9 Det shdle

mig af; Win: 'Det skull mig utaf. — r. 13

*mskit (så i Win); Vhw: 'ruskugt'.

r. 16 Lappnéidd: »päls av renskinn, använd av

.lappar» (SAOB).

S. 25.

r. 1
* Ömkligt vore (så i Win); Vhw: 'Önsligt

voro'. — r. 18 * hrax (så i Win); Vhw: 'Braxn'.

r. 4 Öl-fiol och brännvins-bas : birfilare och skrovliga

röster svara för musik och sång. — r. 6 skall sto-

pet, d. v. s. honom skall stopet. — r. 8 Hall caché

= häll tyst. — r. 16 för alt— framför allt, »för

allt i världen».

S. 26.

r. 1 nog nian här; Win: 'man hår nog'. — r. 17
* Broder; Vhw, Win: 'Bror'. — r. 1 8 * at ta (så

i Win); Vhw: 'ta'.
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r. 2 En bouteille efter tunnan ständigt man bränner:

torde innebära, att brännvinsbränningen omfattade

en butelj för varje tunna säd. — r. 6 segerknäppen

= sekunden; eg. varje knäpp av visaren på ett

ur. Jfr: »Ur som visar timar, minuter och

segerknäpp» (Almänna Tidningar 1770, s. 106).

Meddelat av Red. av SAOB. — r. 7 dubbelt öl;

starköl; se StU V s. 165, anm. till s. 88 r. 29.— r. 10 taskboken = plånboken. — r. 1 4 jag

seglar som pä en skuta: anspelning på det usla

höstväglaget. — r. 1 8 at ta muffen. Muffar an-

vändes på 1600- och 1 700-t. även av män.
— r. 19 karpus: vintermössa, vanl. med skinn-

bräm; se StU IV s. gg och V s. yg. — r. 20

Altona: värdshus vid Norrtullsgatan i Stockholm;

se StU VI s. /<5, anm. till s. 82 r. ro.

5. 27.

r. 2 Stadshuset. I detta sammanhang avses förmod-

ligen den livligt frekventerade Stadshuskällaren eller

Södra Stadskällaren, belägen vid Södermalmstorg i

norra flygeln av det gamla Stadshuset, som upp-

fördes under senare hälften av 1600-t. efter rit-

ningar av Tessin d. ä. och d. y. och som numera

inrymmer Stockholms Stadsmuseum. För Stadshus-

källarens räkning beviljade K. M:t 1676 borg-

mästare och råd källarefrihet, d. v. s. frihet från tull,

»på 30 åmar Renskt, 10 pipor Spanskt och 20

Oxhöfden Franskt vin» (Elers III s. 61). På
1760- och 70-talen drevs rörelsen av källarmästare

Magnus Zelling (f. omkr. 1705), vilken enl. 1 760 års

ML (S. S. A.) hade i sin tjänst 2 kypare, 2 (källar-)
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gossar, 2 husdrängar, 2 husjungfrur och 4 pigor.

Enl. Carlén (II s. 3) föredrog Bellman en del

av sina ordenskapitel i »ett till antalet litet säll-

skap, som mot slutet av 1760-talet hade sina sam-

mankomster i norra flygeln af stadshuset vid Söder-

malmstorg», d. v. s. i Stadshuskällaren. Se bild! —
i allt fall= för den händelse. — r. 4 Hallenstedt

torde vara identisk med en yngre ämbetsman, Johan

(Jan) Hallenstedt, vilken auskulterade i Svea Hov-
rätt 1754, blev kanslist i Justitierevisionsexpeditionen

1763 och s. å. transporterades till Justitiekanslers-

expeditionen; han blev 1769 överauditör i Pommern
(P. Sondén, K. Kansliets ^ämbets- och tjänstemän

1714— 1 8 o 1 . R. A.).

28.

N:o g. Win 6 s. 350-353, Vhw 6 s. 53-55,

Bgm s. 183-184, DGr 3 s. 59-60, Eht s. 277-279,

Åkn s. 102-103, Weste s. 150-152, DIGe 4:0

1:4 a n:o 35 (avskr. fr. 1766). — (VU 2

s. 284-286.)

Liksom i föregående versbrev sänder Bellman här

ifrån Wisbohammar (se ovan s. 27) en längtans-

fylld hälsning till en av sina stockholmsvänner,

sekreteraren Låstbom, som avtackas för någon

glad samvaro i Stockholm. Dikten är daterad den

20 nov. 1764; två dagar senare antogs Bellman,

på kommissarien Lissanders förord, till extra ordi-

narius i Manufakturkontoret (Björkman s. 91), och

därmed återbördades han till huvudstaden och dess
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fröjder. Herman (af) Lastbom (f. 1742, d. 181 1,

adlad 1780) tillhörde en värmländsk bruksägare-

släkt från Ransäter, hade studerat i Uppsala sam-

tidigt med Bellman och som sjuttonåring börjat

auskultera i Svea Hovrätt; 1760 blev han e. o.

kanslist i Justitierevisionsexpeditionen, där även den

ovannämnde J. F. Jusleen tjänstgjorde, och be-

fordrades f. å. till kanslist i Generalauditörsexpedi-

tionen (P. Sondén, K. Kansliets ämbets- och tjänste-

män 1714-1801, R. A.). L. gjorde under Gustaf

III:s regering en lysande karriär och blev både som

jurist och politiker en av landets mest inflytelse-

rika män. Han utsågs 1 7 9 1 till ledamot i Högsta

Domstolen, vid vars tillkomst och första organisa-

tion han haft mer att betyda än någon av dess

övriga ledamöter, enl. Birger Wedbergs utsago

(Konungens Högsta Domstol, Sthlm 1922, I s.

373 ff.). I den bekanta gyllenswanska processen

1776 uppträdde L. som generalauditör vid konung-

ens sida i rådet; möjligen var detta en anledning

till att Bellman vid samma tillfälle strängade sin

lyra (StU VII s. 31). L. blev en av Gustaf III:s

mest pålitliga medhjälpare och hade bl. a. sin hand

med vid förenings- och säkerhetsaktens tillkomst.

I ett brev till Creutz 1784 yttrade Gustaf III om
L. : »Jag har alltid hos honom funnit skicklighet,

förtjänst och tillgivenhet. Han är en av de gamla

mössor, som hörde till hovet och vid 1766 års

riksdag tvungos att följa med strömmen, men som i

hjärtat voro rojalister» (Wedberg, a. a. s. 376).

Som handlingskraftig gustavian förvärvade L. många
fiender och ådrog sig efter Gustaf III: s död för-
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myndareregeringens speciella misshag. Han gjorde

sig f. ö. känd såsom »utmärkt musikälskare», vilket

ju jämte rojalismen borde ha utgjort ett förenings

Herman af Låstbom(?).

Miniatyrmålning i släkten Låstboms i Finland ägo. Foto hos justitie-

rådet B. Wedberg, Lidingön.

hand med Bellman; om deras ev. fortsatta umgänge

är emellertid ingenting bekant. Även Thorild skrev

vers till L., och på äldre dagar uppehöll denne

förbindelser med ännu en ryktbar författare, näm-
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ligen Erik Gustaf Geijer, som var hans systers

sonson och i sina ungdomsbrev berättat om besök

hos sin gamle släkting.

* Överskriften enl. Vhw ; saknas i övr. hss. —
Melodianvisn. endast i Win och Akn. — r. 6 Akn:

jag nu eij underlåta vill'. — r. 10 Vhw, Weste:

'Pi hl g ren Rudbek och Fru Bas'. — r. 11-12

Vhw, Weste: 'och mycken annan grace*. — r. 13
* Gud vare läf (Win: 'vari'); Akn: 'som bättre är'.

— r. 15 Vhw, Weste: 'uti et par röda to flor

ibland gas'.o

r. 4 Sikter, secter= sekreterare. — r. 1 o Pilmans,

Rijdbeks, Fru Baas: krogar, kaffehus och dyk i

1760-talets Stockholm. De båda förstnämnda lo-

kalerna kunna identifieras. Pilnians torde vara den

krog vid Nygränd nära Skeppsbron, som enl.

1765 års TL (S. S. A.) fanns i copvardieskepparen

Eric Pihlmans fastighet (kv. Python, nya nr 3)

och bar krognumret 487. Skeppareänkan madame
Christina Pihlman höll här enl. 1770 års ML
(S. S. A.) i eget namn krogen nr 487, där rörelsen

tydligen förestods av den 50 år gamla copvardie-

sj ömansänkan Brita Frasen. I madame Pihlmans

hus bodde också tre riksdagsbönder, såsom »resande

på oviss tid». — Rydbecks kaffehus hade ett för-

nämligare läge vid Övre Munkbron i hörnhuset

vid Stora Gråmunkegrand (kv. Milon, nya nr 1);

enl. 1760 års ML (S. S. A.) höll kaffekokaren

Israel Rydbeck (f. omkr. 1730, d. 1765) sitt kända

kaffehus där. Vid sitt tidiga frånfälle var Rydbeck
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även innehavare av fastigheten (se bild; huset om-

byggdes i 86 1). Om storleken av hans kaffehus ger

R:s bouppteckning (
3T

/7 t 76 5 , S. S. A.) en antydan

i förteckningen på bohaget, som bl. a. omfattade

18 större och mindre bord, 5 speglar och 8 d:o

mindre. Rörelsen torde ha fortsatts av R:s^änka,

Christina Rydbeck, född Berg. — r. 1 4 ängslig =
dyster, olustig. — r. 16 halfärmar: lösa linnings-

ärmar; se StU IV s. IJ2, anm. till s. 43 r. i

.

— pisk-perruque: peruk med nackhåret hårt om-

virat av ett band (stångpiska); jfr StU I s. LI

och IV s. 144- — krås, bröstkrås: rynkad eller

veckad remsa av fint tyg eller av spets, på 1700-t.

använd som prydnad även på mansdräkten.

. 29.

r. 3 boss; DGr m. fl. hss.: 'bås'. — r. 4 gråter;

Äkn: 'skriker'. — r. 7 * också ägde (så i övr. hss.);

Win: 'ägde också'. — r. 12 godt; Wcste, Vhw:
'ditt'. — r. 13 Akn: 'min kära, jagar Du'. —
r. 14 at harar är här; Vhw: 'att här är harar

\

— r. 15 backarna; Vhw, Weste: 'buskarna'. •

—

r. 16 * skull (så i övr. hss.); Win: 'skall'. —
om jag blott; DlGe: 'blott at jag'. — r. 20 örn;

Vhw: 'biörn'.

r. 2 svalan dyker till sin graf. Enligt gammal upp-

fattning övervintrade svalan på sjöbotten. — r. 4

Vargen tjuter. Ännu i början av 1800-t. kunde

man påträffa vargar i alla svenska landskap, från

Skåne till Lappland. — r. 7 plåtar: myntsort, se

StU VI s. löj, anm. till s. 177 r. 15. — r. 10
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Näbbens kraft-pastej : en i 1760-talets Stockholm

mycket uppskattad delikatess, som fått sitt namn
av mästerkocken J. A. Näbb (Nebb) och av Bell-

man omnämnes även i Fr. Sg nr 14; se StU II

s. 8g, anm. till s. 35 r. 15. — r. 1 2 dubbelt-öl:

starköl; se StU V s. 165, anm. till s. 88 r. 29.— cumbio eller kille, ett kortspel, som »spelas med
särskildt dertil inrättade kort, som innehålla 1

2

Nummer-kort från 1 til och med 1 2 samt 9 Fi-

gurer: Blaren, Blompottan, Kransen, Harlequin,

Värdshus, Caval, Husu, Husar, Cucu. Tvenne af

hvardera slaget, tilsammans 42 Kort» (Reglor för

Kort-spelare, Uppsala 1809, II s. 26). Bellman

skrev själv på 1760-t. en visa om Cambio-Spelet,

som utkom i tryck 1772 och även infördes i nyss-

nämnda Reglor. Hans vän Elis Schröderheim var

en passionerad cambiospelare, att döma av dennes

brev till Olle Malmgren, vilken av Schröderheim

i en rad skämtskrifter hyllades som inventor av

spelet och ledande kraft i »Campio-Collegium

»

(Svenska memoarer och bref VI, utg. av O. Lever-

tin, Sthlm t 902). — r. 1 7 ett koppel, d. v. s.

av hundar.

S. 30.

r. 2 något; Vhw, IVeste: 'ändå'; DIGe: mycket
5

.

— r. 3 Akn: 'Ägg ock miölk ock fisk ock Wafflor,

skinka ock kött'. — r. 4 dock; Eht, DGr, Bgm:
'till'. — r. 5 Ända; Vhw, IVeste, Akn: 'Eljest*.

— r. 7 rasker; Eht, DGr, Bgm: 'wacker'. —
Akn: 'så täck ock sköner'. — r. 8 med; Vhw,
DIGe: 'och'. — r. 10 *Lucidor (så i övr. hss.);
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Akn, Win: 'Louis dor'. — r. i i at;Eht,DGr,
Bgm: 'uti'. — Akn: Ja jag hoppas, att i Stock-

holm snart Dig få se:'. —• r. 14 * C: M.' Beliman

(så i Vhw) saknas i Win och övr. hss.; DIGe:
'Lusidor\ — Wisbohammar d: 20 November

(endast i Win, Eht, B Gr, Bgm); DIGe: 'Wisbo-

hammar den 2%o 1764'.

r. 8 salopp, en lätt, rundskuren kappa, se StU I

s. XLVI. — r. 10 Poeten Liicidor. Bellman, som
här skämtsamt framträder under Lasse Johansson

Lucidors namn, har åtskilliga gånger omnämnt
den karolinske skalden i sina dikter och betraktade

• honom säkerligen och med fullt skäl som en av

sina lyriska ättefäder.

. 31.

N:o 10. Akn s. 138-139, Win 4 s. 1 40-141,

DIGe 4:0 1: 7 n:o 172, Rsl 3 s. 35, Nordin

104 n:o 120: 2. — Tryckt i Slätt-blomman 1847
s. 57-58 (utg. av P. Hanselli, Uppsala 1846).
— (EU 1 s. 35-36.)

Skåldikten är i Nordins ms. daterad till 1764 och

föregås där av ytterligare en bacchanalisk grav-

sång till den döde Wålbergs ära, »Wandringsman,

bryt op Bouteillen wackert » (i avvikande form

tryckt i EU I s. 21). Vem den åsyftade Wålberg

var, har tills vidare ej kunnat fastställas. Möjligen

är han identisk med en kanslist med detta namn
i Justitierevisionsexpeditionen, där flera av Bellmans
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vänner vid denna tid hade sitt arbete, bl. a. de

ovan nämnda Jusleen och Låstbom. Denne Johan

(Gustaf?) Wahlberg var född omkr. 171 2, hade

efter tio års studier vid Uppsala Universitet blivit

fil. mag. 1740 och e. o. kanslist i Justitierevisions-

expeditionen 1741, där han ännu 1763 ansökte

om en kopistbefattning (Biographica W: 63 samt

P. Sondén, K. Kansliets ämbets- och tjänstemän

1714-1801, R. A.); hans påfallande tröga lycka

på tjänstemannabanan kan ju tänkas ha berott på
bacchanaliska meriter av särskild betydenhet.

r. 6 När; DIGe: 'här'. — r. 8 DiGe, Nordin:

'som i drickom altid ärlig war'; Win: 'som i dricka

altjd redlig var'. — r. 9 ära; Win: 'minne'. —
r. 10-11 *enl. Win, DIGe; Åkn:

'Som i Bacchi tårar

Något spar.'

— r. 12 IMed Tackom Döden börjas ny strof i

Win. — r. 13 uppa; DIGe: 'nu på'. — r. 16

Kan; Win, DIGe: 'bör'. — r. 18 ämnat; Win:
'lämnat'. — r. 19 lemnat; Win: 'ämnat'.

—

r. 18-20 Nordin:

'Ingen arf han ämnat

Ingen sorg han lemnat

Oss til slut.'

— r. 19-20 DIGe:

'sorg eij eller lämnat

oss til slut. :/:

'

r. 8 i drickom, i drick = i dryckjom.
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N:o ii. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. uti

Kongl. Tryckeriet (K. B.). Hwad Nytt? Hwad
Nytt

-

? nr 115-116, 5 juli 1777 (7 strofer), och

nr 129-132, 29 juli 1777 (12 strofer). — (SU
6 s. 189-193.)

Av en från originaltrycket starkt avvikande ver-

sion av dikten infördes 7 strofer i Hwad Nytt?

Hwad Nytt? 5 juli 1777 med följande ingress

av tidningens stockholmskorrespondent: "Stockholm,

den 30 Junii. Jag har nyligen waret nog lycke-

lig, at få se en Grafskrift, som wår Swenske

Anacreon skrifwet wid sin Fru Moders graf, den

17 Martii 1765. Låtom oss höra huru denne wär-

dige Skald, wid detta tilfålle, sjunger:" — Samma
version, utökad med ytterligare 5 strofer vid slutet,

infördes i Hwad Nytt? Hwad Nytt? 29 juli 1777,
där den presenterades på följande sätt: "Til Ut-

gifwaren. I N:o 115 och 116 af Edra Tidningar

har Ni infördt et af wår Swenske Anacreon, öfwer

sin Moders dödliga frånfälle, författadt, men til

hälften stympad t Sorge-qwäde; hwilket är en

werkelig förlust för Almänheten. Jag tror mig där-

före göra både Eder och det almänna en tjenst,

då jag det helt och hållet öfwersänder, i hopp at

det på lika sätt, af Eder, på en gång utgifwes.

Förblifwer, m. m. — Desse wersar äro trykte

uti Kongl. Boktryckeriet; men så rara, at jag haft

stor svvårighet, få afskrifwa dem." Denna längre

version i Hwad Nytt? Hwad Nytt? lyder:
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Så wil Du, Gud, et Lifs-Träd rycka

Med sina swaga rötter opp,

At, uti bästa blom och knopp,

Det må Din helga Wingård smycka:

Du slår des fägring platt omkull,

Och i et fall så många sårar;

Mit öga somnar uti tårar,

Och waknar åter wid des mull.

Jag kan min mänsklighet ej glömma:

Min sorg är wärdig, sann och stor;

Jag ser en huld och älskad Mor,

Hur' Hon tar in sin kalla gömma,
Se'n Hon sit vvarma hjerta gaf.

Det kostar mig min lifs-förmåga,

At kyssa på den pil och båga,

Som död och kärlek skuret af.

Så talar nu mit öma sinne;

Men alla känslor tyna af:

Mk hjerta säkert är den graf,

Däri en Mor Hon hwilar inne;

Och stundom wäcker mina qwal,

At se hur' döden den wil döda,

Som nere offer hunnet föda

För hans begär och til hans wal.

Men, hålt! jag faller Den til fota,

Som öfwer wåra öden rår,

Och mig med suck för bröstet slår.

Hwad skal et stoft mot Almagt knota!

lim an, Dikter till enskilda. I.
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Nej, Himmel, ach! Du har bered t

Af ewighet hwart lif sin timma;

Min syn förblindas i en dimma,

Se'n hon Din höga styrsel sedt.

Min syn och tanka bli mig trånga;

Dock ser jag Ewighetens rymd,

En Sol af inga näckar skymd,

Et land uti en härlig ånga,

Et fält, där lif och helsa bo,

Och midt ibland en glättig skara

Syns Gud sit kära werk förklara,

Och all ting andas frid och ro.

En munter själ, i bräklig hydda,

Hon utaf Mästarns stränga hand

Båd' tog och kyste sina band,

Hwarmed beswären woro flydda.

J strid mot lif och död Hon stått,

Men wille dem til slut försona;

Och hur' Hon kämpadt för sin krona,

Så har Hon den nu ändtlig fått.

Kom, Werld! bese i denna striden

En qwäst Hjeltinna, hur' Hon ler.

Med Trones sköld och sit baner

Hon trotsat alla qwal i tiden,

Och warsamt på sin bana stått;

Förnögd, som i den högsta lycka,

At kunna ge och hjertat stycka

At dem, som från Des hjerta gått.
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En tanke-kraft här bodde inne,

Som stoftet såg och Gud, som Gud,

At ringhet är en härlig skrud,

Förträfflig i den Högstes sinne;

Och Dygden, bästa föresats,

At ondskan wäl sit wälde öfwar;

Men at En fins, som all ting pröfwar,

Uppå wår store sammelplats.

Så sku de wackra Lifs-Trän sättas

J Ewighetens rymd til slut,

Se'n de på jorden blomstrat ut,

Och fått från sina tyngder lättas.

En annan Sol då tändes an,

En annan dag och afton glimma,

Och alt i heligt nöje stimma,

Jkring sin Gud och Uphofsman.

Hon sofwer nu då sött och stilla,

Se'n Hon ur tidens bojor gått,

Och drucket ur sit sorge-mått

Uti wårt buller, sorl och willa.

Nu nalkas Hännes frihets-dag:

Förlossnings-klockan slår och klämtar,

Och Gud sit werk så sakta hemtar

J några tysta ande-tag.

En älskad Make står i nöden,

Och saknar sit i en minut.

Hur' ser det Paradiset ut,

Där kårlek går i strid mot döden
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Och minsta telning bleknar af?

Jag orkar intet mera tala:

Du, Höga IMagt! kom, Du, hugswala

Och styrk min ande wid Des graf.

Säll den, som flygtar ur wår snara,

Med snabba steg och friad själ,

Som tar sit afsked och farwäl,

Liksom at til en Högtid fara!

Min Mor Hon flyr. - - Det må så ske. - -

Wid Hannes graf skal man få höra,

Hur' afund ej haft mer at göra,

Än blott på mina tårar se.

Bellmans vackra och djupt kända gravdikt över

modern är daterad till jordfästningsdagen. Catharina

Bellman, f. Hermonia (se ovan s. 12), avled vid

48 års ålder den 8 mars 1765 på Wisbohammar
(se ovan s. 27). Dödsorsaken var lungsot. Jord-

fästningen ägde rum i Wårdinge kyrka den 17 mars

(Wårdinge förs:s kyrkobok, Landsarkivet i Upp-

sala). På kyrkogården där torde både hon och

hennes i december s. å. bortgångne make Johan

Arendt Bellman ligga begravda.

r. 1 7 värdig = vördnadsvärd.

. 33.

r. 1 8 Vart lik, sin dag och sista timma; original-

trycket torde här vara felaktigt; versen bör sanno-

likt lyda: 'Vårt lif sin dag och sista timma;\



Kom mentar 45

r. 19 blindas= förblindas, skymmes. — r. 2 1 mun-

ter= optimistisk, Ij us.

S. 34.

r. 6 qutist= sårad, plågad. — r. 16 villa — vill-

farelse, förvillelse. —
r. 2 r Maka = make.

S. 36.

N:o 12. Gir s. 133-134 (egh.). — (EU 2 s.

12-14.)

Dikten är hämtad ur den s. k. Gnlauders. hs. (jfr

ovan s. j), vilken till största delen omfattar egh.

nedskrivna bellmansdikter, ofta i form av koncept,

och inrymmer en rad av Bacchi-Ordensdikterna

(den sista är Bacchi Tempel, 4 dec. 1770) jämte

ett stort antal tillfällighetsdikter från senare hälften

av 1760-t. Allting tyder på att samlingen stammar

från någon krets, som vid denna tid stått Bellman

särskilt nära. Som kommissarie Anders Lissanders

och hans äldsta dotters namn återfinnas på ett par

av manuskripten, kan samlingen med tämligen stor

säkerhet hänföras till dem båda, vilka just på
1760-t. hörde till Bellmans mest intima umgänge

och i vilkas hem han brukade presentera sina ordens-

kapitel. De många tillfällighetsdikterna i samlingen

äro också med all sannolikhet riktade till mamselle

Lissander och hennes fader. Den tidigast daterade

är denna, på Michaelsdagen 1765, då skaldens

namnsdag tydligen firades med en fest hos Lissanders.

Familjen Lissander och dess hem på Götgatan har
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tidigare behandlats i StU VI s. ig Af. Värdinna

i huset var, sedan Anders Lissander 1754 för

andra gången blivit änkling, äldsta dottern Ingrid

Margaretha Lissander (f. 1734, döpt 8 aug. s. å.,

d. 7 dec. 1807). Ehuru sex är äldre än Bellman

uppvaktades hon livligt av denne från mitten av

1760-t. och synes även utåt ha betraktats som hans

fästmö (jfr nedan s. 87). Adolf Bellman har i sina

anteckningar om fadern omnämnt det lissanderska

hemmet med orden: »Många bland Bellmans glad-

aste kväden sågo här sin upprinnelse och — sin

förstöring, ty dottern i huset, som blifvit intagen

af den älskvärde skaldens snille och omgängessätt

och som med sorgfällighet förvarat allt livad hon

kunde komma öfver af hans hand, säges, då hon

såg en annan föredragas, hafva uppbränt alltsam-

mans» (R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 29 f.). Brytningen med mams el le

Lissander borde väl närmast ha förorsakats av den

förbindelse, som Bellman omkr. 1770 synes ha

uppehållit med Maja Stina Kiellström, episteldikt-

ningens sånggudinna (se härom A. Gynther i Bell-

mansstudier V, Sthlm 1 9 3 1 , s. 105 ff.). De upp-

brända manuskripten skulle väl i så fall främst ha

bestått av någon svit av Fredmans Epistlar, vilkas

hänförda invokationer till Ulla Winblad gått mam-
selle Lissander till sinnes; att hon inte förstörde

Bellmans privata verser till henne själv, utvisa ju

de i Gulanders hs. bevarade originalmanuskripten.

I en möjligen till fröken von Stapelmohr riktad

dikt (n:o 62 i denna utgåva), som tycks vara en

dedikation i en handskriven samling av Fredmans
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Epistlar, heter det bl. a.: »Mais, belle Iris, ne

jettés pas au feu touttes ces statues et peintures»,

vilket väl kan tolkas som en hänsyftning pä de

manuskript, som mamselle Lissander skulle ha

kastat på elden. De poetiska uppvaktningarna för

familjen Lissander synas med 1770-t. ha upphört,

men från nov. 1774 finnes ett belägg för att Bell-

man alltjämt uppehöll vänskapliga förbindelser med
sin gamla ungdomskärlek: han och systrarna Lis-

sander uppträdde nämligen då gemensamt såsom

faddrar på ett barndop (C. Eichhorn, Bellman och

hans senaste biograf, Sthlm 1879, s. 67). Inga

Lissander förblev ogift. Om hennes leverne är föga

känt. I 1770 års ML (S. S. A.) står hon an-

tecknad för en »Tobak- och Snus-Afgift» på 1 dir

smt. Som den sista av familjen slutade hon sina

dagar vid 73 års ålder i det gamla hemmet vid

Götgatan, där skalden Oxenstierna och andra vänner

på 1760-t. hänförts av Bellmans sånger och tok-

roliga ordensparodier. Bouppteckningen (

I2
/2 1808,

S. S. A.) skvallrar om att hon höll husets musika-

liska traditioner vid makt (1 Davids-harpa: 5 rdr;

1 cittra i foder: 1 rdr; 1 gammalt klaver: 2 rdr)

och att hon ännu på ålderns dagar fann behag i

vackra kläder, i guld och nipper. Även hennes bok-

samling rymde, vid sidan av den obligatoriska

Scrivers Själaskatt, inslag av mer världslig art, såsom

Bellmans Bacchi Tempel och ett arbete om »Ma-

dame Pompadours Lefwerne». Bland skulderna i

det välsituerade boet (summa inventarii: 5241 rdr

banco) upptogos »Nyårspenningar åt Lykttändaren,

Brandwakten, Tornwäktaren och Orgeltramparen»,
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vilka tyckas ha hört till det gästfria husets ordinarie

skyddslingar.

r. 4 Michel, Michael: den främste av ärkeänglarna,

Israels skyddsängel, den apokalyptiske stridsmannen,

som enligt Uppenbarelseboken (XII: 7) besegrar dra-

ken. Sedan medeltiden firades 29 sept. som Michaelis-

dagen. Michaelsmotivet i dikten anknyter givetvis

till Bellmans eget förnamn. — r. 1 1 tinninge-knäppar

= slag i huvudet.

S. 37.

r. 4 pråla i ms. ändrat frän 'skrala'. — r. 23
*Dunder saknas i Gir.

r. 9 Dansar quick ock vig: frasen återvänder orda-

grant i en versbiljett frän Bellman till fru Helena

Quiding 1792 (Bellmansstudier VIII, Sthlm 1940,

s. 80-81):

' med wördnad i hwart stig

skal drufwans saft jag tappa

och dansa quick ock wig.'

S. 38.

r. 8 och 23 '"'Dunder saknas i Gir. — r. 24 Ger

otydligt i ms.

r. 1 Socker-mnnckar med grädda. För sockerbröds-

munkar har Caj sa Warg tvä olika recept, av vilka

det första lyder: »Wispa et qwarter franskt win

och 4 ägg tilhopa med så mycket mjöl, at det
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blifwer som en wälling, tag stufwade bruneller,

äplen eller något sylt, som ej har mycken sirap,

samt runda eller långa sockerbröd, och lägg 2 af

dem tilsammans och något sylt der emellan, doppa

dem i den förutnämde smeten och koka uti skiradt

smör: när de äro bakade, tagas de up och läggas

på grått papper» (Hjelpreda i Hushållningen, g:e

uppl., Sthlm 1790, s. 377). — r. 1 2 skråle : strids-

bullret.

S. 39.

N:o ij. Gir s. 79 (egh.).

Dikten ingår i Gulanders hs. (se ovan s. 45) och

är sannolikt riktad till Inga Lissander (se ovan

s. 46); dess blandning av erotiska och kulinariska

fantasier är särdeles karakteristisk för den unge poeten,

'lik en sticka mager', och återkommer ofta i de

lyriska hyllningarna till mamselle Lissander.

r. 6 Lik i ms. ändrat från 'som'.

r. 14 ömma: vara ömt.

S. 40.

r. 10 bak (lik?) otydligt i ms. — som gar i i

ms. ändrat från 'går uti'. — r. 22 frodigt otydligt

i ms.

r. 8 quartal, väl = kvartalslön. Jfr Fr. Sg nr 14:

»Hade jag sextusende daler I quartaler - - - »

.
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41.

N:o 14. Win 13 s. 80-82, Vhw 2 s. 91-92,

Eht s. 252-253, DGr 3 s. 43, Bgm s. 169-170,

Rsl 2 s. 137-138. — (FHS s. 29-30.)

Den festliga skåldikten är enligt ordalagen adresse-

rad till amiralen Hartinan von Graman, vilken

förvärvade sin höga titel som. vice amiral vid örlogs-

flottan
8
/7 1765 och avled I4

/s f. å. Mellan dessa

båda data bör alltså sången vara skriven, närmast

kanske, i samband med amiralsutnämningen, till

någon munter kollation inom sjöofficerskåren, där

Bellman med åren fick talrika försänkningar. Sebald

Hartman von Graman (f. 1699 i Dorpat, d. ogift

1766 i Stockholm och slöt ätten) var en gammal
karolin, som gjort sina första militära lärospån på
landbacken; såsom e. o. ingeniör vid Jämtländska

armén under kampanjen i Norge 1718 bevistade

han »alla de occasioner och skärmytslingar, som

där förelupo» (Flottan, Ansök n. och meritfört.,

R. A.). I slutet av 1720-t. finna vi honom som

sekondkapten på en fransk kofFerdist, som forslade

negerslavar från Afrika till Västindien, och på
1730-t. seglade han på Medelhavet, bl. a. som

befälhavare på den svenska fregatten Maj, som

1738 levererade en framgångsrik batalj mot fyra

sjörövargalärer från Barbariet. Ett mindre ärorikt

kapitel i G:s historia var det bekanta uppdrag han

som amiralitetskapten 1743 erhöll att infånga den

dödsdömde generalen Charles Emile Lewenhaupt,

som lyckats fly ur arresten på Castenhof. Carl

Tersmeden, som då biträdde G., har med märkbar
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ovilja skildrat det framgångsrika nit, som G.,

»stark uti Mössepartiet», härvid utvecklade (Amiral

Carl Tersmedens memoarer, Sthlm 19 16, III

s. 188 ff.). Föga tilltalande verkar också hans in-

laga till överståthållaren Rutger Fuchs, där han

ansöker att komma i åtnjutande av den »veder-

gällning» å 20000 dir smt, som blivit utfäst för

den olycklige Levvenhaupts infångande: »h vilka

penningar jag med risque af mitt lif och hvad mig

kärast är tror mig hafva nog dyrt förtjent» (Handl.

rör. Skandinaviens historia, Sthlm 1816, II s. 293).

Pengarna tyckas emellertid aldrig ha utbetalats

till von Graman (Malmström III s. 205), och

någon berömmelse skördade den skrupelfrie sjö-

officeren knappast heller på den makabra episoden.

r. 7 Stilla; Eht, DGr, Bgm: starcker\

r. 3 Gubben Jonas: Jona, den gammal testamentlige

profeten, huvudgestalten i Jonas bok. — r. 1

8

sluta = sluta sig till.

S. 42.

r, 12 största; Eht, DGr, Bgm, Rsl: Törsta'. —
r. 13 alraförsta; Eht, DGr, Bgm, Rsl: 'aldra största'.

r. 3 en kurbits-blomma: »Men Herren Gudh förskaf-

fade een kurbits, then wäxte öfwer Jona, at hon

skulle skyggia öfwer hans hufwud, och weder-

qwäckia honom i hans wedermödo. Och Jona glad-

des fast öfwer then kurbitsen» (Biblia, Sthlm 1729,

Jonas bok IV: 6). Förmedlad av dalamålarnas nai-
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vistiska bildframställningar återfinnes kurbitsen som

poetisk symbol i Karlfeldts diktning, som ju många
gånger, ej minst i den burleska »Jone havsfärd»,

visar släktskap med Bellmans bibelparodiska sånger

av föreliggande typ.

. 43.

N:o 75. Gir s. 115 (egh.)- — (EU 2 s. 15.)

Dikten om björnjakten finnes i Gulanders hs. (se

ovan s. 45) och synes vara skriven för Inga Lis-

sander (se ovan s. 46). Närmast verkar den som en

dialog ur något pastoralt sångspel med jaktmotiv;

Bellmans opéra comique Det lyckliga skeppsbrottet

(StU VI s. 1-33), som skrevs för Anders Lissanders

räkning mot slutet av samma år, ger ett exempel

på genren. Möjligen har dock den lilla dialogen

tillkommit som . ett impromtu vid någon verklig

björnjakt, i vilken skalden och hans sköna del-

tagit. Ännu vid mitten av 1700-t. förekom björnen

i alla svenska landskap förutom de sydligaste, och

björnjakter anordnades även i mälarlandskapen;

särskild berömmelse som björnjägare hade gamle

kung Fredric vunnit på 1720- och 30-talen. —
Gulanders hs. (s. 91) innehåller även en, troligen

till Inga Lissander riktad dikt av den 12 jan. 1766,

»En gång på en helig dag» (4 strofer), som

emellertid är rätt svår att dechiffrera och därför

utelämnas här.

r. 12 * Gir har \valdhornen\

r. 1 3 rusta = väsnas.
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S. 44.

N:o 16. Gir s. 97 (egh.). — (EU 1 s. 395-396.)

Elegin över vänskapen och kärleken, som med sina

ideliga stämningsbrytningar från löje till tårar är

så karakteristisk för den unge rokokopoeten, ingår

i Gulanders hs. (se ovan s. 45) och är sannolikt

riktad till Inga Lissander (se ovan s. 4.6).

S. 45.

r. 8 * Tecknet •/• saknas i ms.

S. 46.

N:o IJ. DIGe 4:0 1: 7 n:o 145, Vhw 6 s. 131,

Weste s. 75, Nhr C s. 87. — (FHS s. 205.)

Det dubbeltydiga impromtut \A öve^ fru Olin och

hennes sång tycks ha väckt åtskillig uppmärksam-

het hos samtiden och även föranlett en replik av

annan harid (enl. en anteckn. i DIGe). I FHS
(innehållsfört.) uppges dikten vara skriven »Till

Fru Olin, då hon vid en Concert hos RiksRådet

m. m. Grefve Adam Horn, afsjungit en aria»;

riksrådet Horn var en av tidens mest entusiastiska

musikvänner och tillhörde fru Olins beskyddare.

Enl. Sondén (VI s. 372) skulle strofen ha föran-

letts av »ett yttrande i ett Sällskap, att Fru Olin

sjöng som en Ängel». Carlén åter (IV s. 318) har

utan bärande skäl gjort gällande, att sången är en

pamflett mot prästhustrun Eva Beata Olin, som

låtit bruka sig som redskap i religionsprocessen mot
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A. C. Rutström. Dikten syftar emellertid med all

sannolikhet pä den både för sin röst och sin skön-

het berömda sångerskan fru Elisabeth Olin, född

Lillström (f. 1740, d. 1828), som längre fram

blev den gustavianska operans firade primadonna.

Hon hade 1760 ingått ett mycket omaka äkten-

skap med hovsekreteraren Gabriel Olin och ungefär

samtidigt börjat sin bana som konsertsångerska. I

tidens chronique scandaleuse intogo makarna Olin

en med åren alltmer framskjuten plats. Enl. J. G.

Oxenstierna var den ofärdige Olin »den största

näst Oelr[e]ich af alla hanrejar och hans svigtande

ock halta knän, krokna ännu mera under den dage-

ligen tillväxande tyngden af de horn, hvarmed hans

skalliga hjessa bekrönes» (Dagboks-anteckningar,

Uppsala 1 88 1, s. 80; 19 juni 1 770); som fru Olins

älskare utpekar Oxenstierna samtidigt den ovan-

nämnde greve Adam Horn. Bellmans maliciösao
impromtu inrymmer förmodligen en allusion på den

sköna sångerskans erotiska vidlyftighet; till hennes

mindre helgonlika egenskaper hörde f. ö. också en

utpräglad böjelse för intriger. Se vidare J. Flod-

marks biografi Elisabeth Olin och Carl Stenborg,

Sthlm 1903.

Överskriften lyder i Vhw och IVeste: 'Fredmans

Grafskrift öfver Fru 0**n' (Weste har: O***)
samt i Nhr C: 'Bellmans Tankar öfwer Fru Olin'.

— r. 6 FHS: 'Allesammans häpna stå'. — Vhw
och Weste ha en avvikande version av dikten,

som i Vhw lyder:



Oljemålning av Lorentz Pasch d. y., 1780. Kungl. Teatern.
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Änglarne i himla runden,

bäfvande och häpne stå,

Lucifer med kiädior bunden,

ned i afgrund står på tå,

alla helgon fälla händer,

skiämmas hvar en på sit vis,

här
1

från thenna världen länder,

Fru 0**n till Paradis.

r. 3 en Frimurare- Concert ar ij66. Härmed avses

förmodligen en välgörenhetskonsert den 8 maj i

Stora Riddarhussalen, den mest gouterade lokalen

för 1760-talets musikevenemang. Konserten får

följ. omnämnande i Inrikes Tidningar (12 maj

1766): »Sistledne Torsdag den 8 Maj i, som war
Christi Himmelsfärds-dag, blef härstädes uti Stora

Riddarehus-Salen genom Frimurare-Samhällets för-o
sorg en Concert upförd, hwarwid endast detta Sam-

hållets Ledamöter utgjorde Orchestren. Wid detta

tilfälle blef genom Allmänhetens berömlige bidra-

gande en ansenlig Summa insamlad, til understöd

för det hår inrättade Frimurare-Barnhuset, hwarest

nu 263 Barn underhållas.» Biljetterna, som kos-

tade 9 dir kmt, såldes på Strömbecks och Beckers

kaffehus, och konserten började kl. 5 e. m. precis,

enl. notis i Stockholms Post Tidningar (1 maj 1766).

, 47.

N:o 18. Gir s. 101 (egh.), Win 7 s. 1 20-1 21

(1 strof), Vhw 1 s. 78 (1 strof). — Tryckt

1 Weste: 'När'.
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(efter Gir) i R. Steffen, Outgifna dikter af C. M.
Bellman, Uppsala 1895, s. 41.

Dikten finns i Win och Vhw i en kortare, en-

strofig version, som i l'hw lyder:

October månad vet nj Mamsell,

i Aret är den bästa,

når korfven skyldrar styft min Mamsell,

och vill i magen giästa min Mamsell,

en korf en baggatell,

ur vägen Flygarell,

jag vill en äta up och frästa.

Den mustiga oktobersången till korvarnas ära finnes

med i Gu landers hs. (se ovan s. 45) och torde

vara skriven till Inga Lissander (se ovan s. 46).

En strof är införd i Win, troligen 1766, vilket

ger en ungefärlig datering.

r. 6 snäll= snabb, kvick. — r. 8 frästa, f esta =
pröva, avsmaka. — r. 10 edart= edert. — r. 20

Flygarell, stadsmajor och chef för Stockholms borgar-

garde, vilken anropas i samband med strofens ord-

lek om »korvarna», som här fatta posto på Stor-

torget med bajonetterna på; »korv» var öknamn

på medlem av stadsvakten (se SrU V s. 44).

Johan Fredric von Flygarell (f. 171 1, d. 1776)
var stadsmajor i Stockholm 1763—67 och efter-

träddes som sådan av S. Chr. Wallen (se nedan

s. 82). — r. 2 1 Par-pelen = parbleu, fransk svor-

dom.

19. —- Be 11ma 11 , Dikter till enskilda. T.
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S. 48.

N:o ig. Win 6 s. 234-237, Vhw 1 s. 74-75.

Godnattdikten kan vara riktad till Inga Lissander

(se ovan s. 46); den saknas dock bland dikterna

till henne i Gulanders hs. (se ovan s. 45). I Win
är den inskriven 1766. Originaldikten tycks ha

åtföljts av någon skämtteckning ('på denna lilla

duk'), med motiv från Teljes grymtande magistrat

(se nedan).

r. 6 * sorgse' (så i Vhw) : Win: 'sårge \

r. 1 6 Edar= eder. — r. 19 jfag Tel/e Radman
arma: ett tidigt exempel på Bellmans bisarra skämt

med rådmännen i Södertälje, vilka bl. a. få schavot-

tera i Fr. Sg. nr 33 om Magistraten uti Telje.

Ännu på 1790-t. tillgrep skalden denna motivkrets

i sina skämtbrev till vännerna på Tjälvesta, där

han likaledes figurerar själv, i grisgestalt, som råd-

man i Telje.

S. 49.

r. 3 gräl— grubbel, bekymmer.

S. 50.

N:o 20. Gir s. 77 (egh.).

Nyårshälsningen är adresserad till kommissarien

Anders Lissander, Bellmans vördade vän och tidig-

are förman i Manufakturkontoret, vilken en månad
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förut hyllats på namnsdagen med skaldens dramatis-

ka pastoral Det lyckliga skeppsbrottet; se härom

StU VI s. ig ff.

* Överskriftens första rad står i ms. under dikten

nederst på sidan. 'Anders Lissander' möjl. ej egh.

skrivet av Bellman.

r. 4 stycken: artilleripjäser; ]fr bestycka.

S. 51.

N:o 2i. Win 8 s. 318-319, Vhw 1 s. 84, Weste

s. 79, DIGe 4:0 1: 7 n:o 223, Ståhl 6 s. 92,

Sdn 1 s. 22. — (SV 5 s. 236.)

F. d. vice korpralen vid livdrabantkåren Augnstus

Schmidt (f. 17 10) slutade sina dagar den 28 jan.

1767 som den siste på svärdssidan av sin adliga

ätt. Dömd från tjänsten som kungl. livdrabant,

hade han bland Bacchi drabanter skurit desto rikare

lagrar; Bellman apostroferade honom härför flera

gånger i sin diktning, så i Bacchi begrafning

(Fr. Sg nr 23), där den gamle Schmidt figurerar

som härold, och framförallt i den välkända marschen

vid Schmidts egen hädanfärd (Fr. Sg nr 27), där

Fader Bacchus själv skymtar bland de sörjande.

De parodiska grifterunor över Schmidt, som här

återgivas, fingo också stor spridning; det tämligen

plumpa skämtet vinner ej i njutbarhet genom de

svårtydbara slutraderna om Hildebrand. »Jag med
skickar en graf-skrift öfwer gamle Schmidten, som
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al tid stöflade efter folk på gatorna; jag fick i dag

afskrifwa denna minnes-wården », skriver hovpredi-

kanten Jöran Öller till sin kollega J. Chr. Stricker

den 13 mars 1767 (Ep. S 52:14, K. B. Citatet

återges i förvanskat skick i B. Schöldström, I tittskå-

pet, Norrköping 1891, s. 208, och i StU II s. 112).

De båda prästmannen voro efter varandra pastorer

vid livdrabantkåren, dit ju också Schmidt på sin

tid hört. Sannolikt översände den tolerante Öller

Bellmans grifterunor över Schmidt och ej alls Fr.

Sg nr 27, såsom Schöldström och kommentatorn i

StU II antagit. Om Schmidt, se f. ö. StU II s. 112.

Överskriften lyder i Weste: 'På Grafstenen öfver

Capit. Schmidt, som dog af slag på en krog d.

Jan. 1767', och i DIGe: 'Wid Coporalen [!]

Smitts död 1766. Jnskription på grafstenen.' —
r. 7 DIGe: 'Kom Wandrings Man att här bese'.

— bese; Weste, Sdn: 'och se'. — r. 9 *käck (så

i Vhw, Weste, DIGe, Sdn); Win: 'täck'. — r. 1

1

Weste, DIGe, Stahl: 'När doms basunen blåser an';

Vhw, Sdn: 'när Jord och himmel stör sit band'.

— r. 12 Och du; Weste: 'At du'; Sdn: 'Om han'.

— r. 13-14 DIGe:

'Så får du wist af Hildebrand

En duktig spark i ä'n.'

Sdn

:

'Så händer att af Hillebrand

Han får en spark i än.'

— r. 14 Vhw:. 'gier dig en fot i änd'; Weste:

'dig ger en spark i änd'.
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S. 52.

N:o 22. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos

Carl Stolpe (K. B.).

Den lille treåringen Carl Carlsson Rehn (f. 1764,

d. 1767) var ende son till bryggaren Carl Rehn

(f. omkr. 1723, d. 1797) och hans maka i första

giftet Catharina Flitz (f. 1727, d. 1775). I likhet

med sin yngre broder Jöran bedrev Carl Rehn sin

bryggerirörelse i grannskapet av nuv. Adolph Fred-

rics kyrka, där Carl Rehn bl. a. innehade en stor

fastighet med brygg-, bränn- och mältverk i kv.

Wargen, nya nr 3. Trakten var i hög grad präg-

lad av storbryggarnas i Stockholm verksamhet; en-

bart i kv. Wargen innehades, enl. 1775 ars TL
(S. S. A.), samtliga fastigheter av kända bryggare,

däribland tre med namnet Westman. En kusin till

bröderna Rehn var den mycket anlitade arkitekten

Jean Eric Rehn, vars utsökta inredningskonst för-

modligen avsatt sina spår i det förmögna bryggar-

hemmet i kv. Wargen. Bröderna Carl och Jöran

Rehn voro, i likhet med så många av Bellmans

umgängesvänner, medlemmar av borgerskapets mili-

tärkårer och togo som sådana en uppmärksammad

del i Gustaf ITI:s statsvälvning 1772; de åter-

finnas båda bland de 1 5 borgare, som av konungen

1773 hedrades med en minnesmedalj i guld över

revolutionen (Dagl. Alleh.
2Ö

/i 1773). Även filan-

tropiska intressen hade bröderna gemensamma, och

båda spelade en framträdande roll inom Sällskapet

Pro Patria, vars barnbördshus f. ö. åren 1778-

1930 var inrymt i Jöran Rehns gamla bryggeri-
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fastighet vid nuv. Sveavägen (kv. Träsket, gamla

nr 29). Bellman var själv ledamot av Pro Patria

(J. Rudbeck, Karl Fredrik Eckleff, Sthlm 1930,
s. 1 10; jfr StU VII s. 170), och både som sådan

och som ledande kraft inom Augusti-Orden uppe-

höll han förmodligen förbindelser med de roja-

listiska bröderna Rehn. Om dessa, se vidare O. G.

Rehn, Stockholmssläkten Rehn, Sthlm 193 1,

s. 19 f., 87 ff.

S. 53.

r. 5
* Föräldrars; Separattr.: 'Föråldras'.

r. 10 Ty = fördenskull.

S. 54.

N:o 23. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr hos

Carl Stolpe (K. B.).

Bröllopsdikten ger, i likhet med det föregående

griftekvädet, ett exempel på Bellmans förbindelser

med huvudstadens förmögna bryggarefamiljer, och

den bär samtidigt vittne om hans livliga umgänge

inom sjöofficerskåren, speciellt med officerarna vid

Arméns flotta. Ebbe Andersson Baumman (f. 1729,

d. 181 1) var officersson från Landskrona. Sina

akademiska studier i Lund avbröt han 1 749 för

att gå till sjöss på ostindiefararen Adolph Fredric,

och 1 75 1 gjorde han en andra resa på Kina.

Efter diverse seglatser med kofferdister, bl. a. på
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Medelhavet, blev B. befälhavare på fregatten

Christina, som, enl. hans egen skildring, i nov.

1764 »strandade uti Flamska bankarne vid Dun-

ckerquen, derest jag förlorade skepp och gods samt

hvad jag ägde, med blotta lifvet bergadt» (Flottan,

Ansökn. och meritfört., R. A.). 1762 fick B. full-

makt som flaggstyrman vid Arméns flotta; i 1770
års ML (S. S. A.) tituleras han flaggstyrman vid

Kongl. Amiralitetet med löjtnants avsked. Lång-

seglaren hade då etablerat sig på land; 1767 förde

han äntligen sitt skepp 'uti en lycklig hamn' och

ingick äktenskap med Anna Greta Pihlberg (f. 1735,
d. 1 8 1 8), dotter till en välbärgad bryggare på

Södermalm, Peter Pihlberg. Bruden hade förut varit

gift med bryggaren Olof Ölmenström, med vilken

hon hade två döttrar; de bägge söner hon fick i

sitt nya äktenskap fullföljde båda mödernesläktens

bryggartraditioner. Även Ebbe Baumman torde som

äkta man ha ägnat sina krafter åt samma inkomst-

bringande näringsfång. Vid sin hädanfärd 1 8 1 1

stod han nämligen som ägare av ett tiotal fastig-

heter, mest på Södermalm, bland dem svärfaderns

förra boningshus med tillhörande bryggeriverk vid

Fatbursjön (kv. Dykärret mindre, gamla nr 35),

som då värderades till 10 000 rdr banco och redan

1770 angavs som hemvist för den avmönstrade

sjöofficeren och hans maka (ML 1770, B:s bouppt.
3% 181 1, S. S. A.).

S. 55.

r. 15" Maka == make.
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S. 56.

r. 2 vädret= vinden, blasten; jfr hårt väder=
storm. — r. 19 Kärleks-Gudens pil och krycka: en

sammanställning av Cupidos pil och »käpp och

krycka», varmed brudparet fordom uppvaktades;

se härom StU III s. g8. — r. 22 Maka = make.

S. 58,

N:o 24. Tryckt separat, 4:0, Örebro u. å. (L.U.B.).

Prostinnan Anna Caisa Carlenia (f. omkr. 171 2,

d. 1767) synes av diktens ordalag att döma ha

tillhört skaldens ( ller måhända hans föräldrars)

. närmare bekantskapskrets. Hon var dotter till en

lo-g rvare Johan Åkerman i Stockholm och sedan

1730-t. gift med NiJas Carlenius (f. 1699,

d. 1787) Denne hade varit pastorsadjunkt i Clara

förs., kollega vid Clara skola och rektor där 1743-

46; sistnämnda år blev han kyrkoherde i Hofva,

i norra delen av Skara orgs län, och 1759 prost.

»Han var den siste af presteståndet i Skara stift,

som bar ett ansenligt skägg, denna ålderns prydnad

i forntiden. Tvänne gånger hade han den nåden

att få emot ta ga kung^ga personer i sin prestgård,

nemligen 1754, då konung Adolf Fredrik och

drottnincr Lovisa U'rika stodo fadder för hans

yng c te son, och 1 766 då kronprinsen Gust f och

hans gemål spisade middag u.ider förbiresan» (J. W

.

Warholm, Skara stifts herdaminne, Mariestad 1872,

II s. 176). Vid prostinn ms hädangång var Carlenius

närmare 70 år gammal, men han medhann dock

att söka bot mot ensamheten i ytterligare två akten-
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skap. I sitt första giftermål hade han tvenne söner,

vilka figurera som sörjande i Bellmans griftekväde:

den äldste, Johan Peter, som var jämnårig med
skalden, slutade sina dagar 1793 som försupen

komminister i Finnerödja; den yngste, Adolph

Ludvig (f. 1754, d. 1 82 1), blev militär och avan-

cerade slutligen till överste. J. G. Garlén tillhörde f. ö.

samma släkt men hade tydligen ingen kännedom om
Bellmans minnesdikt över 'salig Fru Probstinnan'.

r. 2 1 ledigt= bekymmerslöst.

59.

r. 6 ängslan = sorg, bedrövelse. — r. 9 af oss

ömmas= fyller oss med sorg, med saknad. — r. 13

jämte — vid sidan av. -— r. 24 pust= suck, suckan.

60.

r. 2 förstörs = förvirras, bringas ur spår.

61.

N:o 25. Wh 11 s. 353-355, Sdn 1 s. 46-47.
-— (EU 2 s. 321-322.)

Den muntert ungkarlsmässiga hyllningsdikten med
dess bibelparodiska anslag är inskriven i Win
1767, vilket ger en terminus ad quem för datering-

en; melodin är densamma som till den trol. 1766
skrivna Fr. Sg nr 3. Festföremålet, Isaac Carlsson

Befve (Bewe, Bewi, Bevij ; f. 1726, d. 1781),

var av gammal vallonsläkt och son till bryggaren



66 Kom men tar

Carl B. i Stockholm. Tre av hans bröder ägnade

sig åt bryggerihanteringen; själv uppges Isaac B.

till yrket ha varit färgare men tituleras dock bryg-

gare såväl i 1770 års ML som 1775 års TL
(S. S. A.); möjligen bytte han näringsfång. Han var

ogift och 1775 bosatt strax söder om Catharina

kyrka (kv. Hästen, nya nr 3), där han sysselsatte

6 drängar, en lärling och 4 pigor. Hans utskylder

uppgingo då till 68 dir sm t, varav 4 dir för över-

flöd och 2 för tobaksbruk. Av Bellmans dikt att

döma var B. en gästfri man, vilkens 'pulpet' med
'guld och brännvin' ej stod oåtkomlig för vänkretsen.

Hans svägerska Brita Christina B. hade tidigare

varit gift med en bror till de ovan s. 61 om-

nämnda bryggarne Carl och Jöran Rehn. Även
genom sin syster Margaretha (f. 1722, d. 1776)
hade Isaac B. anknytning till Bellmans bekant-

skapskrets; hon var nämligen gift med en av skal-

dens umgängesvänner, den kände bryggaren och

rådmannen Lorenz Westman (f. 1720, d. 1792),

och mor till bl. a. »bryggarkungen » Abraham

Westman Lorenzson d. y.

* Överskriften enl. Sdn; saknas i IVIn.,

r. 4-6 Abraham, Gubben,

Tänkte mot stubben

Uti skogen offra Isaac, sin Son:

den kända bibliska berättelsen om Abrahams offer

återfinnes i Första Mosebok kap. XXII. — r. 1

5

Sveriges Vapen var en källare, belägen vid Öster-



irta\\ frän 1600-t. till Suckiska huset vid Österlånggatan, där källaren

Sveriges Vapen var belägen.

Foto 1903. Stockholms Stadsmuseum.
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långgatan mellan Lilla Hoparegränd och Pelikans-

gränd (kv. Callista, nya nr 3) i det s. k. Suckiska

huset (enl. Stockholms Tidning 7
/7 1 824), vilket

har anor från 1 600-t. och alltjämt bevarar vackra

detaljer från den tiden, såsom portalen och den

kry ssvälvda portgången (se bilder). Enl. 1770 års

ML (S. S. A.) ägdes huset av fabrikören Lorentz

Pauli och beboddes av den 46-årige gross- och

vinhandlaren Johan Conrad Pfarr, som här bedrev

en omfattande rörelse, i vilken källarhanteringen

tydligen ingick; han sysselsatte bl. a. bokhållare,

dräng, källargosse och tre pigor. Hyresgäst i samma
hus var arkiatern Jonas Böckman (se nedan s. 90).

På 175 o-t. skall Sveriges Vapen ha legat längre

norr ut vid Österlånggatan, i hörnet av Drakens

gränd (S:t Eriks årsbok 1903, s. 38). — Stjernan

var en gammal källare, som låg nära Sveriges

Vapen vid Österlånggatan och ägde bestånd ännu

framemot slutet av T 800-t. ; enl. Carlén (III s. 36)
var den företrädesvis besökt av skeppare. Stjernan

hade anor från Carl IX:s dagar och var åren 1605— 1762 inrymd i södra och därefter i norra hörn-

huset av Österlånggatan och Packhusgränd (S:t Eriks

årsbok 1922, s. 44 f.). Källarmästare på Stjernan

var på Gustaf II Adolfs tid den kände vinskänken

Casten Hoff (StU II s. 194 f.). På 1760-t. drevs

rörelsen av den tyskfödde vinskänken Hindrich

Him(n)er (f. 1722, d. 1800), som i sin tjänst

hade en kypare, två källargossar, en husdräng och

fyra pigor (ML 1770, S. S. A.). Under Huners tid

flyttades Stjernan till det av honom uppförda huset

i kv. Phoebus (nya nr 8), som med sin stilfulla



Kryss välvd portgång från 1600-t. i Suckiska huset vid Öster långgatan,

där källaren Sveriges Vapen var inrymd.

Foto i Stockholms Stadsmuseum.
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rokokofasad alltjämt utgör en prydnad för Öster-

långgatan (se bilder s. Ji, JJ och iif).

S. 62.

r. 8 pulpet: byrå, sekretär (Westes Lex.).

S. 63.

N:o 26. Gir s. 135 (egh.), Win 9 s. 102-103,

Vhw 1 s. 87-88, NhrD s. 16-17, Sdn 3 s.

1 1 5-1 16. — (FHS s. 39.)

Den vemodiga betraktelsen över levnadsskeppet

. och dödens trygga hamn är enl. rubriken i Sdn

författad »af framled: Secreteraren Bellman, vid

Notisen om en förlist Sjö-Captens död». Dikten

ingår som koncept i Gulanders hs. (se ovan s. 45)
och är måhända skriven för Anders Lissander eller

hans familj (se StU VI s. ig ff.). Den är införd

i Win 1767, vilket ger en ungefärlig datering.

r. 3 Nhr D, Sdn: 'Böljan brusar, frusar, slår'.
—

r. 5 Vhw: 'tills det bottnen når'. — Och sä i

Gir ändrat från 'tills [?] det'. — r. 6 Nhr D,
Sdn: 'Och i botten sig fördöljer'. — r. 7 Tills;

Vhw, Nhr D: 'där'. — r. 9 Bland; Nhr D: Til'.

— r. 1 1 Nhr D: 'Alt på lyckans nåd det prålar

i sin gång'. — r. 14-20 Nhr D:

'Stiernan tändes snart,

Som wår olyckshimmel höljer

Och giör allting klart.



Fönsterinfattning med druvklasornament. Foto i Stockholms Stads-
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En giör resan lätt,

En Ann olyckligt strandar;

Himlen wåra lif

Sin kosa har utmätt/

— r. 19 Vhw: 'en ann olykligt strandar'.

r. 10 Allt på ödets vinst det prålar i sin gång.

allt lyser, så länge det varar, alltefter ödets gunst.

— r. 16 En: för den ene.

S. 64.

r. 4 Nhr D: 'Sidst en wåg på skeppet sköljer'.

— r. 5 en i Gir ändrat från 'hvar'\ — Fången;

Vhw, Nhr D, Sdn: 'fånge'. — r. 7 styr; Nhr D:
'giör'. — r. 8 landar; Vhw: länder'. — r. 9

Där; Vhw: 'där i'; Nhr D: 'det är'. — då;

Vhw: 'få'.

r. 2 vårt Barbarie: »vår fångenskap»; eg. namn

på de för sitt sjöröveri ökända Barbaresk-staterna

vid Afrikas nordkust; se härom StU VI s. 59.

S. 65.

N:o 2j. Win 12 s. 32-33, Vhw 2 s. 40.

Kärleksbikten har ingen namngiven adressat men
kan möjligen vara riktad till mamselle Lissander

(se ovan s. 4.6), ehuru den saknas i Gulanders hs.

(se ovan s. 45). Dikten är senast från 1767, vilket

år den trol. är inskriven i Win.



2o. — Bellman, Dikter till enskilda. I.
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r. 5 stilla; Vhw: 'lilla'. — r. 8 sankar; Vhw:
'samkar'.

r. 8 migjankar (dial.), mig samkar == åsamkar mig.

— r. i o Kdar= eder. — r. i 2 undran = beundran.

S. 66.

N:o 28. DIGe 4:0 i: 4 n:o 166 (avskr. fr. 1767).— (SU 6 s. 3 74.)

Om tillkomsten av detta impromtu föreligga starkt

varierande anekdoter, så hos Sondén (VI s. 374)
och Adolf Bellman (R. Steffen, Bellman och hans

diktning, Sthlm 1908, s. 59 f.). Den mest till-

förlitliga versionen av händelseförloppet torde ges

i ett samtida brev till C. H. Braad (Helsingfors

Universitetsbibliotek) från landshövdingen friherre

Daniel Tilas, far till Bellmans vän skalden; det

är tryckt av Th. Ekelund (Förbisedda blad ur vår

vitterhet, Sthlm 1880, s. 20 f.) och lyder där:

»Stockholm 8 Febr. 1767.

Jag kommer ihug en löijlig passage som helt

nyligen förelupit. Här äro 2: ne namnkunnige kurtz-

villige Räthen, den ena heter Bellman och kan

imitera all slags musique med munnen, ända til

Orgor, och är eljest qvick af infall, fast nog vid-

faren. Den andra är Politiegewaldiger vid namn
Leufstadius och agerar braf Bonde, spelar tillika

på Harpa och accompagnerar med Bondskratt efter

Tact. Desse kände icke hvarannan til utseende,

men väl til namn och renomé. De blefvo budne
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begge twå til en wiss man, utan at veta af hvar-

annan, der et stort sälskap skulle roas. Leufstadius

var straxt färdig med sin harpa, och roade gästerne

med sitt Bondeskratt, så at buken måtte remnat på

dem, men ingenting löijligare, än at han nyttjade

en hop Bellmans infall, dem han stundom ridicu-

lerade, utan at han visste det Bellman stod mitt i

högen i bland de andre. Bellman hade så när för-

lorat contenancen. Men Wärden sökte så obligera

honom, at ock på sin facon roa gästerne, hvilket

då Hr Politiegevaldigern märckte, blef han storögd

och undrade hvem den Herren var. Bellman satte

sig så för et Bord, grimacerade at stämma orgor,

trampade och intonerade, och sedan han fådt sine

Thoner i ordning spelte han up

Min fader han hade fem barn

Alle voro de Canailler

Fyra af dem hängde de i segelgarn

Den femte blef gevaldiger.

Herr Politiegevaldigern tog sin hatt, gick sin väg,

och ville ej vidare veta af application.

»

Den av Tilas gjorda dateringen får en bekräftelse

i DIGe, vars avskrift av dikten är från 1767.

Polisgevaldigern Leufstadius, som tycks ha varit

en känd rolighetsminister, figurerar även i Adolf

Bellmans berättelse om diktens tillkomst. Andreas

(Anders) Leufstadius (f. 1733, d. ogift 1801) var

prästson, vilket Bellmans bitande skämt anspelar

på; fadern hette Nils Leufstadius och var kom-

minister i Rasbo i Uppland. Efter akademiska
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studier i Uppsala och div. förberedande sysslor i

fru Justitias tjänst hade Anders L. blivit ordinarie

polisgevaldiger i Stockholm 1762 och som sådan

»ådagalagt goda prof af flit och skickelighet», var-

för han 1773 erhöll fullmakt som kämnär i Södra

Rämnärsrätten — dock först efter en livlig debatt

i magistraten, varunder överståthållaren baron Carl

Sparre bland andra talade emot L:s kandidatur

(Stockholms stads magistrats ekonomiprotokoll och

legistratur, sekreterarens, \$ okt. 1773, S. S. A.).

L., som slutligen avancerade till primarie kämnär,

var enl. 1775 års TL (S. S. A.) bosatt i hov-

gravören Suthers vackra hus vid Adolph-Fredrics-

torg (kv. Rosendal större, nya nr 1). Hans boupp-

teckning (

I7
/4 1 80 1, S. S. A.), där skulderna över-

stego tillgångarna, bär vittne om musikaliska in-

tressen och upptar bl. a. en mindre basviolin, en

altviolin och fyra nyckelharpor; det var säkert

en sådan »harpa», som L. trakterade, när han enl.

Tilas' skildring agerade »braf Bonde» och sökte

roa omgivningen med »en hop Bellmans infall».

r. 5 Gevaldiger uttalas här: gevåljer.

r. 5 Gevaldiger = poliskonstapel; om Stockholms

poliskår på 1700-t., se StU VI s. 199.

67.

N:o 2g. Win 8 s. 276-278, Vhw 1 s. 82, DGr
2 s. 129, Hjm 2 s 263-264, Akn s. 10, Ståhl

2 s. 166-167. — (FHS s. 117.)
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Visan med den ogenerade prästsatiren blev måhända

den mest spridda av de ej så få dikter, där Bell-

man riktade utfall emot det vördiga prästerskapet.

Enl. Sondén (VI s. 373), som genom sin härkomst

var väl förtrogen med östgötatraditionen, skulle det

ha varit själve linköpingsbiskopen, som genom sin

taktlöshet kommit den fridsamme skalden att vässa

sin klinga: »Biskop Filenius i Linköping, en hög-

dragen, sträf och myndig man, träffade Bellman

i ett sällskap och ville förmå honom att improvi-

sera. Skalden sjöng gerna oombedd för vänner och

bekanta, men lät ej bruka sig att roa hvem som

helst, och blef stött, om man försökte att truga

honom. Då Filenius, föga grannlaga, förnyade sin

begäran, svarade Bellman med första strophen: En
visa vill jag sjunga m. m. Biskopen blef högst

förtörnad, och under de stigande utbrotten af hans

vrede sjöng Bellman de bägge sista stropherna. För

öfrigt varierar traditionen dels i afseende på poemet,

dels i afseende på omständigheterna vid tillfället.

Flera Varianter af verserna torde hörröra från Bell-

man sjelf, som efteråt af åtskilliga bekanta anmoda-

des att uppteckna dem. Utg. anser omöjligt att

afgöra, huru de först blefvo sjungna . . .». —
Petrus Filenius (f. 1704, d. 1780) hade vunnit

sina första sporrar som skicklig informator för Arvid

Horns ende son, den ovan s. 53 omnämnde greve

Adam Horn. Biskop i Linköping blev han 1 76 1

;

hans svärson var den kände latinskalden Samuel

Älf, Jacob Wallenbergs lärare och vän. Filenius

var själv en man med omfattande litterära in-

tressen. Mest känd blev han som orädd politiker
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och en av hattpartiets ledande män. Vid riksdagen

1765-66 fungerade han som talman i prästeståndet;

Bellmans visa skulle närmast ha tillkommit då, ifall

Atterboms (s. 48) uppgift är riktig, att skaldens

sammanträffande med biskopen ägde rum »engång

under en riksdag». Till sitt väsen var Filenius

föga tilldragande. Han väckte ofta anstöt med sina

despotiska och ogrannlaga fasoner, och det var tyd-

ligen dessa lynnesdrag, som även stötte Bellman för

huvudet. Om Filenius, se G. Westling i Kyrko-

historisk årsskrift 191 2 s. 116 ff. samt Linköpings

stifts herdaminne, Linköping 191 5, I s. 103 ff.

r. 2 saga; Hjm, Stahl: 'wisa\ — r. 7 Akn: 'Och

fast än han var Riksdags Man'. — r. 8 tog; Hjm:
'snöt'. — honom; Stahl: 'honom dock'. — r. 9
rädd; Hjm: 'flat'. — r. 12 Och satt'en; Vhw,
DGr: 'den satt han'. — r. 13 sä; Hjm: 'sig';

Stahl: 'det'. — r. 15 Stahl: 'Så tog han suggan

med'. — r. 9-15 Akn:

'Min Granne var eij slagen,

Men drick Ditt glas i ro;

Ty prästen miste kragen

Den hängdes på en So;

Men olyckan sen hände:

Hin, Soen för prästen kände,

Och tog den med.'

— r. 16-17 DGr:

'Att kaka söker Maka,

Det hör man alla dar'.



Petrus Filenius.

Oljemålning i Linköpings Domkapitel. Foto i Sv. Portrattarkivet.
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— r. 1 6- 1 8 Hjm:

'Som kaka söker maka, i alla sina dar

Så må han prästen skaka'.

— r. 16-19 Akn:

'Att kaka söker maka
Det är en gammal sed:

Låt Hin få Prästen skaka,

Blott jag får bli
1

i fred\

— r. 2 1 DGr: 'Men hvem tog väl bouteillen'.

-— r. 22 Fan; / kn: 'Han'.

r. 3 Men = medan. — r. 9 slagen: slagen av

häpnad. — r. 14 kände— tog. — r. 20 torstig

= törstig.

S. 68.

N:o jo. Win 9 s. 92-93, Vhw 1 s. 85-86, Sdn

1 s. 148. — (EU 2 s. 313.)

Den till någon okänd skönhet riktade poetiska upp-

vaktningen har måhända åtföljts av en teckning

el. dyk, föreställande den kärlekskranke skräddaren

uti Borås. Dikten är inskriven i Win 1767.

r. 13 * Win har komma efter 'Suckar', vilket

saknas i Vhw och Sdn.

r. 6 krSs, bröstkrås, se ovan s. jö, anm. till s. 28

r. 16.
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S. 70.

N:o Ji. Ms. (i foliosid., egh.) i Stifts- och lands-

biblioteket i Skara, Win 13 s. 271-273, Vhw V
2 s. 104-105, Sdn 1 s. 101-102. — (EU 2 s.

3 1 1-3 1 2.)

Brudparet på Haga, till vilket Bellman skrivit

denna dikt med dess genuina prägel av festligt

bondbröllop, har ej kunnat närmare bestämmas till

hemvist eller namn.

r. 4 Hofredarn; Win: 'Håfriddaren'; Vhw V: 'Hof-

ridaren'; Sdn: 'hofriddarn\ — r. 1 1 glasena; Win,

Vhw V, Sdn: 'glasen \ — r. 14 var Brud; Sdn:

Vår hurtiga brud' (så ock i strof 2 och 3).

r. 4 Hofredarn— hovriddareri. Dylika brudriddare

eller brudsvenner hade till uppgift »at föllja efter

bruden och bära op släpen, samt tillika med brud-

pigorne hålla pälln under brudmässan», enl. Lars

Hallmans skildring från Södermanland (Blacksta

och Wassbro soknar 1748 och 1759, utg. av S.

Wallin, Sthlm 191 7, s. 25). Från Vånga socken

i Östergötland antecknar åter Richard Dybeck:

»Jemte brudvagnen rida de så kallade Hof-riddarne

— två unga drängar, en af brudgummens och en

af brudens slägt» (Runa 1844, s. 80).

S. 72.

N:o J2. Win 13 s. 25-26, Vhw 3 s. 34.
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Skäldikten är förmodligen riktad till Bellmans vän
kapten Samuel Christian Wallen och i så fall skriven

före
26

1$ 1768, då W. utnämndes till stadsmajor

i Stockholm. I Wallens vissamling (Win) synes den

vara införd i början av 1768, vilket torde ge en

ungefärlig datering. — Samuel Christian IValleu

(f. i Abo 1730, d. 1792) var son till den ny-

adlade landshövdingen Jeremias W. och hade börjat

sin karriär vid fortifikationen i Finland, där han

på 1740-t. bl. a. deltog i de stora fästningsarbetena

vid Helsingfors under ledning av Augustin Ehren-

svärd. Som stadsmajor och kommendant i Helsing-

fors meriterade han si? senare för sin blivandeo
befattning i Stockholm. I en politisk visa från

stadsmajorsvalet 1768 framställes W. som hatt-

partiets segrande kandidat, vilken korsat den in-

trigante mösschefen garvare Johan Westins planer

(DlGe, Cod. Coll. 1: 7, nr 64, L. U. B.). Stads-

majorssysslan i Stockholm var enl. W:s egna

ord förbunden »med en af de svagaste och

ringaste löner», och W. ansökte därför upprepa-

de gånger, ehuru förgäves, om andra befattningar,

såsom kommendantskapet på Carlsten och ett par

landshövdingeposter i Finland (Militaria, Ansökn.

och meritfört., Armén W2: 1, R. A.). Som chef

för Stockholms borgargarde kom han att kvarstå

till sin död, särskilt uppmärksammad under de kri-

tiska krigsåren 1788-90, då borgerskapet svarade för

vakthållningen i huvudstaden. W. tillvann sig stor

popularitet med sitt muntra och joviala väsen, vilket

även avspeglar sig i den stora samling av tidens

gladare diktning, som han hopbragte i sina vis-
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böcker (Win); dessa tillhöra numera Ericsbergs

arkiv och utgöra en huvudkälla för denna utgåva.

Ett par handtecknade försättsblad i vissamlingen

Sa?nnel Christian Walkn.

Gravyr av Johan Fredric Martin, 1795, efter oljemålning av

Anders Eklund. Kungl. Biblioteket.

ge ytterst drastiska satirer av prästerskapet och

vittna om att W. inte var någon beundrare av

detta 'Elis följe', en sak som Bellman också an-

spelar på i sin skåldikt. W. var storsamlare inte
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bara på vitterhet utan också på graverade porträtt,

varav han efterlämnade en kollektion om 14 671

nummer jämte tillhörande biografier, som inköptes

av grosshandlare Lindahl i Norrköping, mag till

Gjörwell, och 1841 kom i Kungl. Bibliotekets ägo.

I Sällskapet Par Bricole var den glade krigaren en

förgrundsfigur och utsågs där till förste ordningsman

1787, samtidigt som han framträdde som tillfällig-

hetspoet med ett längre barbaratal på vers (Par

Bricoles arkiv; avskrift av C. IM. Völschow).

r. 11 och 14 Elis': apostrofen utgår.

r. 7 plit— värja. — r. 10 bekänna: ge vår erkänsla,

vår hyllning åt. — r. 11-12

Samuell vid Elis sida

Var en alt-för vördad Man:

anspelning på Bibelns framställning i Första Samuels-

bok om de två israelitiska prästerna Eli och Samuel,

den sistnämnde en kraftfull reformator, som efter-

trädde den svage Eli i det ledande prästämbetet.
•—

r. 14 Elis följe, d. v. s. prästerna.

. 73.

N:o jj. Gir s. 121 (egh.). — (EU 1 s. 397-

398.)

Pastoralen ingår i Gulanders hs. (se ovan s. 45)
och är sannolikt riktad till mamselle Inga Lissander

(se ovan s. 46).



Kommentar

S. 74.

r. 2 ängslig= oroad, sorgsen. — r. 1 1 Ryck din

mantel, trogen var: torde anspela på Bibelns be-

rättelse om Potifars hustiu, som ryckte manteln av

den kyske Josef (Första Mosebok XXXIX: 1 2).

S. 75.

N:o 34. Sdn 2 s. 63-64. — (EU 2 s. 16-17.)

Det lätt parodiska odet torde vara komponerat för

kanariefågeln Puttes anonyme ägare. Om dylika

på 1700-t. populära gravdikter över olika djur, se

StU III s. 80 f.

r. 6 förklara: uppenbara, omge med glans. —
r. 8 Pä ett Atlantiskt haf sju vackra länder simma:

'Canari Öarna' (not i Sdri). — r. 14 dunder=
åska. — r. 1 5 snällt= bra. — r. 16 böd= bjöd.

— r. 2 1 Ondskan bara ler: endast ondskan ler.

S. 76.

r. 8 ledig= fri. — r. 14 vällust= fröj d, njutning.

— r. 15 pä sin del= för sin del. — r. 20 Men

af sin Granne led: förmodligen någon annan bur-

fågel, som blev Puttes baneman.

S. 77.

N:o 35. Gir s. 89 (egh.). — (EU 1 s. 399-400.)

Den pastorala scenen kan ha ingått i något lant-

ligt herdespel (jfr om n:o 15 ovan s. 5^); den



86 Kommen tar

finnes som koncept i Gulanders hs. (se ovan s. 43)
och torde ha framförts hos familjen Lissander (se

ovan s. 43 ff.).

r. 9 Om efi\ (? otydl.) i ms. ändrat från 'om

naturens'.

S. 78.

r. 2 ^fag i ms. ändrat från 'ack jag'. — r. 6

*hiertat; Gir: 'hietat'. — r. 15 Är din lott i ms.

ändrat från 'är kärlekens lott' (urspr. ändrat från

'är kärlek din lott').

S, 79.

N:o 36. Gir s. 123 (egh.). — (EU 1 s. 401.)

Den känsliga pastoralen är hämtad ur Gulanders

hs. (se ovan s. 45) och synes tillhöra dikterna till

Inga Lissander (se ovan s. 46).

r. 16 Edart — edert. — r. 1 9 Luta, se StU V
s. 7/.

S. 80.

r. 6 Ren eld i ms. ändrat från 'Ren låga allt*.

r. 2 ängslan: sorg, melankoli.

S. 81.

N:o 37. Vhw 3 s. 38, Win 14 s. 1 61-162,

Hjm 2 s. 357, DIGe 4:0 1: 7 n:o 63, Akn s.
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24, Nhr C s. 82, Ttr s. 145-146, Rsl 1 s. 122-

123, Nordin 104 n:o 113: 2. — (FHS s. 118.)

Sången med dess åkallan av 'Eskulapi Dockor'

tillhör dikterna till Inga Lissander (se ovan s. 46)
enl. DIGe, där rubriken lyder: »När Not: Bell-

mans fästemö, Mademoiselle Lisander, kom att bryta

dess fot uhr led på en bal, gjorde han följande

wisa ex tempore.» Dikten är möjligen från 1768,

till vilket år den i DIGe närmast följande visan

(»Öfwer Stads Majors wahlet efter Öfwerste

Lieutenanten von Flygarell»; se ovan s. 57) kan

dateras; senast har den tillkommit i aug. 1769,
enär den i omkvädet figurerande doktor Schiitzer

då adlades och antog namnet Schutzercrantz.o

r. 2 sjuka; Win: 'täcka'; DIGe, Akn, Nhr C,

Ttr, Rsl, Nordin: 'wackra'; Hjm : 'sköna'. — r. 3

ville dansa; DIGe, Akn, Nhr C, Ttr, Nordin:

'skulle dantsa'; Hjm: 'har dansat'. — r. 4 DIGe:

'Kärlekens
.
änglar tag wackert emot den'; Hjm

:

'Alla små änglar, kom ta emot 'en'. — r. 5 DIGe,

Nordin: 'Eljest så blifwer det slätt bestält'; Akn:

'Eljest blifver det illa bestält'; Nhr C, Ttr: 'eljest

blifwer så slätt beställt'. — r. 6 Rothman, Böchnan,
o o

Bergins; Akn: 'Ähman, Bergius, Schultz och';

Nhr C, Ttr: 'Ahman, Rallman, Bergius'. — r. 8

den Sjuka; DIGe, Nhr C, Ttr, Rsl, Nordin: 'den

skjöna'; Akn: 'min Sköna'. — r. 9 Gifven den

Sköna; DIGe, Rsl, Nordin: 'gifwen den sjuka';

Akn, Nhr C, Ttr: 'Gif den siuka'. — r. 1 1 Och;
o r

DIGe, Akn: 'Ack'. — r. 14 Kommen; Akn, Rsl,
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Nordin: 'Hören'. — DIGe: 'Hören i iEsculapii

Söner'. — r. 16 Med eder; Akn: 'Fram med Er'.

— DIGe: 'Fram med ehr Eld ock trognaste böner'.

— Nordin: Tram med ehr eld i klingande klockor'.

— r. 17 i; DIGe: 'uhr'. — r. 18 Rothman,

Böckman, Bergins; Nhr C, Ttr: 'Ahman, Bergman,

Bökman'.

r. 3 pä Martis fält: på krigsguden Mars' domäner;

förmodligen avses någon officersbal. — r. 5 be-

ståIdt= fullbordat, slut, förbi. — r. 6-7 Schiitzer,

Stutzer, Nathorst, Rothman, Böckman, Bergius, Olle-

veldt. Till hjälp åt sin sköna anropar skalden här

en rad kända stockholmsläkare. Herman Schiitzer

(f. 171 3, d. 1802) var en av huvudstadens ledande

eskulaper och livkirurg hos både Fredric I och hans

efterföljare på tronen. Som sådan erhöll han, enl.

Sackléns Läkarehistoria, många krävande och grann-

laga uppdrag; han balsamerade gamle kung Fredric

och även Adolph Fredric och Lovisa Ulrica, han

biträdde som »Accoucheur» vid den sistnämndas

svåra barnsängar och belönades härför 1753 med
fullmakt som arkiater, d. v. s. förste livmedikus;

han upphöjdes slutligen 1769 i adligt stånd med
namnet Schutzercrantz, sedan han med lyckligt re-

sultat »uppvaktat» vid den koppympning, som

kungahusets yngre medlemmar då undergingo och

som föranledde Bellman att stränga sin lyra (StU

VII s. 2-4). S. blev svärfar till den kände gus-

tavianen biskop Olof Wallquist. M. Chr. Wilhelm

Stiitzer (f. 1727, d. 1806) var av preussisk här-

komst och blev 1760 ledamot av Kirurgiska So-
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cieteten; bland hans lärjungar i kirurgien var Bell-

mans vän Anders Blad. xiven Johan Theophilus

Nathorst (f. omkr. 1723, d. 1793) var av tysk

"7

i

Herman Sc h iitzercrantz.

Gravyr av A. U. Berndes. Kxingl. Biblioteket.

börd; han erhöll 1762 fullmakt som stadsfältskär

i Stockholm, där han »genom en vidsträckt prak-

tik samlade bäde vänner och förmögenhet och gjorde

sitt namn i många afseenden aktadt» (Sacklén).

Göran Rothman (f. 1739, d. 1778) blev 1763

21. — Bell >nan, Dikter till enskilda. ].
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med. dr och praktiserade sedan i Stockholm, där

han även gjorde sig känd genom sina vetenskap-

liga och vittra intressen, som 1770 beredde honom
ett rum i Sällskapet Utile Dulci. »Med ett djupt och

eldigt snille förenade han ett gladt lynne» (Sacklén).

För sin översättning av Orpheus och Euridice be-

lönades han av Gustaf III med en gulddosa 1773.
Samma är startade R. en forskningsfärd till Nord-

afrika på initiativ av det tripolitanska sändebudet

i Stockholm Haggi Abderrahman, vars exotiska am-

bassad Bellman förevigat i Fr. Sg nr 30; om den

föga lyckade resan, se StU II s. 135 f. Jonas

Bäckman (f. 1716, d. 1770) var yngre halvbror

till skalden Olof von Dalin, som gav honom den

första handledningen »i språk och förberedande ve-

tenskaper». Han blev med. dr 1744 och kallades

1 75 1 till Stockholm »af några förnäma personer,

för att sköta deras helsa, då han j emväl uppvag-

tade Konung Fredric under dess sista sjukdom».

1764 utsågs B. till stadsfysikus i Stockholm, 1767
till assessor i Collegium Medicum och f. å. till in-

tendent vid Norrmalms surbrunn. Han avled has-

tigt »uti K. Collegii Medici sessions-rum, sedan

han förut en hel timma med Collegii Ledamöter

tvistat. Han hade ett häftigt sinnelag, men var

qvick och beläst» (Sacklén). Peter Jonas Berghis

(f. 1730, d. 1790) var en av huvudstadens mest

ansedda läkare. Under studieåren protegerades han

särskilt av sin lärare Linné; han promoverades till

med. dr 1754 och praktiserade sedan i Stockholm,

där han blev professor i naturalhistoria och farmaci

1 76 1. Sina forskningar ägnade han främst åt smitto-



Peter Jonas Bergiits.

Oljemålning av J. J. Streng, 176 1. Bergianska Stiftelsen, Stockholm.

Foto i Sv, Porträttarkivet.
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sjukdomarna, åt medicinens historia och, som vär-

dig Linné-adept, åt botaniken. Mest känt har B:s

och hans broders, Bengt Bergius, namn blivit ge-

nom deras donation till Vetenskapsakademien av

den fastighet med tillhörande mönsterträdgård, Ber-

gielund vid Carlbergsallén, som ett sekel längre

fram ersattes med den nuvarande »Bergianska träd-

gården» vid Brunnsviken. Bellman gästade själv

de båda lärda bröderna på Bergielund, såsom fram-

går av en av hans dikter från sommaren 1777
(Eichhorn II s. 100). Fredric Daniel Olleveldt (f.

1723, d. 1794) gjorde sina första kirurgiska läro-

spån i Stralsund och erhöll 1759 säte och stämma

i Kungl. Kirurgiska Societeten, där han deltog i

göromålen till 1787, samtidigt utövande praktik i

Stockholm »med erkänd skicklighet», enl. Sacklén.
—

r. 9 eld och märg: »stärkande medel »(?).
—

r. 13 Anders Hedenberg (f. 1737, d. 1798) hade

som ung läkare deltagit i pommerska kriget, där

han hade oturen att vid ett tillfälle bli utplundrad

av fienden.' Med. dr 1760 och andre livmedikus

1764, beklädde han 1767-69 och 1772 befatt-

ningen som intendent vid Djurgårdsbrunn. Som
följeslagare åt hertig Carl under dennes resa på
kontinenten 1770 tillvann han sig hertigens syn-

nerliga förtroende och anlitades sedermera flitigt som

livmedikus av kungliga familjen, bl. a. av Lovisa

Ulrica under hennes sista sjukdom 1782 på Svart-

sjö. »Som Läkare var han oförtruten och Ömsint

och såsom Kemist uppmärksam, varsam och nog-

räknad» (Sacklén). — r. 14 Eskulapi Dockor: lä-

karne. — r. 1 6 blixtrande klockor: apotekarm ort-
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larna. — r. 19 Olof Acrel (f. 171 7, d. 1806)
är den mest namnkunnige av de i dikten anropade

läkarne och har blivit kallad »den svenska kirurgi-

ens fader». Sin utbildning hade han bl. a. fått på
de ledande sjukhusen i Paris och London under

1740-t. ; de rön han där gjorde utnyttjade han

sedan som förste och under tjugu år ende kirurg

vid det 1752 nyöppnade Serafimerlasarettet i Stock-

holm. A. blev 1755 direktör för Frimurarebarn-

huset, 1776 generaldirektör över samtliga lasarett

i riket och adlades 1780 med namnet af Acrel.

Även såsom författare inom kirurgien tillhör han

banbrytärna i svensk läkarevetenskap.

S. 82.

N:o 38. Gir s. 107 (egh.). — (EU 1 s. 408-409.)

Måltidssången ingår som koncept i Gulanders hs.

(se ovan s. ^5) och utgör sannolikt en hyllning

till mamselle Inga Lissander (se ovan s. 46).

r. 16 Med i ms. ändrat från 'af

\

r. 5 Her Secter— herr sekreterare. — r. 1 2 gul-

gula= gullgula. — r. 1 5 mörckröda sallat: en för-

modligen av rödbetor tillagad sallat.

S. 83.

r. 6 Nu i ms. ändrat från 'Men'. — men i ms.

ändrat från 'ock'.

r. 1 gasande=
= fröjd.

svällande, pösande. — r. 8 vällust
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S. 84.

N:o jg. Gir s. 93 (egh.). — (EU 1 s. 404.)

Dikten återfinnes i konceptform i Gulanders hs.

(se ovan s. 45)', den förälskade teckningen av den

sköna med de oberäkneliga lynneskasten torde vara

adresserad till Inga Lissander (se ovan s. 46).

S. 86.

N:o 40. Gir s. 109 (egh.). — (EU 1 s. 413-415.)

Den allegoriska dikten med dess rokokomässiga

Olymp och lekfulla bataljmålning är hämtad ur

Gulanders hs. (koncept; se ovan s.' 45) och sanno-

likt skriven för mamselle Lissander (se ovan s. 46).

Liknande, mer eller mindre amorösa stridsskild-

ringar finnas bland Dalins prosastycken, som i

sin tur anknyta till franska förebilder (M. Lamm,
Olof Dalin, Uppsala 1908, s. 421 fT.).

r. 20 Minerna i ms. ändrat från 'ock Wenus\

r. 2 Synäln ock knypelpinnarna tyckas i dikten fram-

föras som attribut åt respektive Minerva, krigets

gudinna men ursprungligen den kvinnliga handa-

slöjdens speciella beskyddarinna, samt Venus. —
Knyppelpinne: »var särskild av de vid knyppling an-

vända, i ena ändan vanl. till en spole formade, trä-

pinnar, på vilka knyppeltråden uppnystas» (SAOB).
— r. 4 krigs-patentet= krigsförklaringen. — Patent

—^öppet brev, särskilt från offentlig myndighet.

—



Kommentar 95

r. 5 bär= frambär, överbringar till. — f. 13 pon-

ceau-röäer == vallmoröd.

S. 87.

r. 5 Assasin, assassin (fr.) == mordiskt. Här avses

förmodligen de svarta moucher med detta namn,

som damerna buro vid högra ögat (E. F. von Saltza,

Familjeanekdoter, Sthlm 191 2, s. [3). — r. 6

sultaner= plymer
;

»eg. plym, fästad vid något

smycke pä turbaner; även om ett slags fruntimmers-

rock efter turkiskt snitt» (Hellquist). —1

r. 1 1 Pro-

fossen: militär rättsbetjänt; se StU I s. CXL. —
r. 17 ponrpourie, d. v. s. pot-pourri: »luktkruka,

kärl med åtskilliga sorter torkade välluktande blom-

mor» (Fransyskt och Svenskt Lexicon, Sthlm 1795).—
- r. 23 bautler: brett axelband över uniformen;

se StU V s. 48.

S. 88.

r. 13 prål= prakt, skryt, »låter».

S. 89.

r. 4 konstigt= konstfärdigt, konstrikt.

S. 90.

N:o 41. Gir s. 95 (egh.). — Tryckt i R. Steffen,

Outgifna dikter af CM. Bellman, Uppsala 1895,

s. 40.

Visan om den hungrige poeten, som får äta sig

mätt i den tillbeddas kök, torde i skämtsam form
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ge en bild av Bellmans umgänge på 1 760-t. hos

Inga Lissander och hennes gästfria familj (se ovan

s. 45 f.); den ingår som koncept i Gulanders hs. (se

ovan s. 45).

r. 20 corpus i ms. ändrat från mage".

r. 16 taskbok— plånbok. — r. 20 eerpus (lut.)
;==

kropp.

S. 92.

iV:o G/r s. 1 3 1 (egh.; med annan stil a tergo:

Ingrid Margaretha Lissander'). — (EU 1 s.

' 402-403.)

Dikten är, enl. påskriften på ms., skriven för mam-
sell e Inga Lissander (se ovan s. 46).

r. 11 *Da du; Gir: 'du du*.

S. 93.

r. 11 *Ack nej; Gir: 'ack nej, ack neij \

r. 17 * Gir saknar repristecken.

r. 6 Menlösa = oskyldiga. — r. 9 säta = högst

förtroliga, älskande.

S. 94.

N:o 43. Gir s. 99 (egh.).

Frieridikten med dess drömsyn av kineserier och

fjärilslek finnes som koncept i Gulanders hs. (se
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ovan s. 45) och är sannolikt skriven till Inga Lis-

sander (se ovan s. 46).

*
Överskriften i Gir har 'g' i st. f. 'g: de'. — r. 18

blef i ms. ändrat från war'. — r. 20 Toback ock

cafée i ms. ändrat från 'toback ock skönt'.

r. 4 spräng: sprang efter. — r. 8 schäfer-hatt

(av ty. Schäfer— herde): en sorts solhatt med
stort, delvis nedböjt brätte, ofta med hakband, vil-

ken sommartiden nyttjades av damerna; urspr. av

flätad halm, här av något florstunt tyg. Schäfer-

hatten kom på modet med 1700-talets pastorala

natursvärmeri och upplevde en renässans under kej-

sarinnan Eugénies regim vid mitten av 1800-t. Se

bild! — r. 14 Min hierna i speht= min inbillning

leker. — r. 1 9 dingeli-däng: klockringning.

S. 96.

N:o 44. Gir s. 125 (egh.). — Tryckt (strof 1-2)

i C. Eichhorn, Bellman och hans senaste biograf,

Sthlm 1879, s - 22-23.

Dikten är hämtad ur Gulanders hs. (se ovan s. 45)
och torde vara författad för mamselle Lissander (se

ovan s. 46).

r. 3 min Älskarinna = min älskade, min käresta.

— r. 5 nöta= förnöta. — r. 9 tancke-villa= för-

virring, villrådighet.
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S. 97.

r. 9 täckhet otydligt i ms.

r. 9 Z)#f ar// täckhet hvilar i — som all skönhet

pryder.

S. 98.

N:o 45. Gir s. 87-88 (egh.). — (EU 1 s. 405.

407.)

Enl. Eichhoru (I s. 425) synes dikten vara »ett

slags utvidgadt bouts-rimés, skrifvet efter de ord,

hvilka äro kursiverade i hvar strof » . Den finnes i

prydlig utskrift i Gulanders hs. (se ovan s. 45)
och är troligen adresserad till Inga Lissander (se

ovan s. 46).

r. 8 *G/r har komma efter fort.

S. 99.

r. 20 * kärleks-ord; Gir: 'käleks-ord'.

s. 100.

r. 5 gör lopp = löper, »dunkar».

S. 101.

N:o 46. Gir s. 81-83 (egh. ms., som varit hop-

vikt och igenlackat). — (EU 1 s. 410-41 1.)

Den muntra polonäsen med de kloka gummorna

kring den älskogskranka skönheten ingår i Gulanders



Herdinna jned schäferhatt.

Porträtt av en dansk dam, omkr. 1745. Oljemålning av Carl Gustav
Pilo. (Ur: Bo G. Wennberg, Svenska målare i Danmark under

1700-talet, Lund 1940.)
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hs. (se ovan s. ^5) och är sannolikt riktad till

mamselle Lissander (se ovan s. 46).

r. 14 Hei (?) otydligt i ms.

r. 2 Polonoise (poloriaise, polonäs) har enl. T. Norlind

utvecklats ur den polska dansen (polskan), vars för-

dans omkr. 1700 övergått från jämn till tretakt.

Rubriken anger, att dikten skall sjungas på en

sådan dansmelodi. Ahlström betecknar melodierna till

Fr. Ep. nr 62 och Fr. Sg nr 54 som polonäser. A. V.

— r. 3 Kämgar= käringar.

S. 102.

r. 3-4 i ms. ändrade från: 'ej skall då hierta mera'...

r. 1 2 saffran var ett s. k. afrodisiakon, ett medel

som ansågs uppväcka eller stegra kärlekslusten.

S. 103.

r. 4 Kärlek belöna i ms. ändrat från 'Kärleken löna'.

— r. 5 *saknas i ms.

r. 14 min Älskarinna = min älskade.

S. 104.

N:o 47. Gir s. 127 (egh.) — (EU 1 s. 412.)

Den lilla pastorala scenen är hämtad ur Gulanders

hs. (se ovan s. ^5) och torde få räknas till de
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dikter, som skrevos för mamselle Lissander (se

ovan s. 45).

106.

N:o 48. Win 1 3 s. 91-92, Vhw 2 s. 96-97, Sdn

2 s. 65. — (EU 2 s. 320.)

Skåldikten är riktad till en Fredrik på namnsdagen

den 18 juli. Den är inskriven i Win mellan 1768
och 1772, förmodligen 1768.

r. 9 %an (så i Sdn) saknas i IVIn, Vhw. — till;

Sdn: 'på\ — r. 10 Tasker; Vhw: 'Toker'. —
r. 12 Andreas; Sdn: 'Hans Jergen\

r. 4 klappa mig in, se StU I s. LXXI, anm. till

s. 41 r. 13. — r. 5 In diem Friederici (lat.) = på

Friedrichs (Fredrics) dag. — r. 8 ducater: guld-

mynt, som i värde motsvarade två specieriksdaler

eller ungefär 8 kr. i nuvarande mynt.

107.

N:o 4g. Nhr C s. 74-76, Ttr s. 63 (blott strof

5-7; början bortriven). — Tryckt i R. Steffen,

Outgifna dikter af C. M. Bellman, Uppsala 1895,

s. 38-39.

Bröllopsvisan med den lekfulla, bibliskt färgade

upptakten är tydligen adresserad till en präst, som

heter Salomon i förnamn och gifter sig med en

änka; han har en dotter och hon en son i tidigare



102 Kommentar

äktenskap. Dikten är i Nhr C inskriven bland en

rad kända bellmansdikter, delvis bibelparodier frän

1760-t., till vilken tidsperiod förmodligen även

denna sång bör hänföras.

*Repristecknen saknas i diktens samtliga strofer i hss.

r. 2 Drottningen ntaf Arabien: dikten utgår från

Bibelns berättelse (Första Konungaboken kap. X)
om hur den vise konung Salomo (Salomon) mot-

tager besök av drottningen av Saba, vars rike var

beläget i sydvästra Arabien.

S. 108.

r. 17 *vår (så i Tti); Nhr C: 'hwad'.

r. 2 artigt = behagligt, intagande, älskvärt. — r. 3

braska = larmade, »stod högt i tak». -— r. 9 snäll

= rask, duktig, flitig. — fiindig— fyndig; jfr

spetsfundig, underfundig. — r. 16 Komma snarast

an = höra bäst ihop, passa mest för varann. -

—

r. 23 förmena = hålla före, »spå».

S# 109.

r. 5 Ttterst = sist, till slut. — r. 6 Astrild:

kärleksguden; se StU VII s. 40, anm. till s. 26

r. 12. — r. 10 slöjder, här mer allmänt = handa-

sysslor, praktiska, husliga bestyr.
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110.

N:o 50. Win 13 s. 267-269, Vhw 3 s. 25-27,

Sdn 1 s. 102-103. — (EU 2 s. 338-339.)

Visan om den efterlängtade julen på landet har

synbarligen sänts till något värdfolk, vars julbjud-

ning skalden på grund av sjukdom måst utebliva

från. Den är införd i Win mellan 1768 och 1772
och torde närmast vara skriven i slutet av 1760-t.

s. 1 o- 1 1 "enl. Sdn; Win, Vhw:
'Ge sin lunga

Korf ock Tunga'.

r. 6 ängslig= dyster, mörk. — r. 8 Eolus han

gör förtret: det är blåsigt väder. — r. 14 Cap-

riolen: »högt språng, som utföres under dans, särsk.

om dylikt språng under vilket benen slås samman
mot varandra» (SAOB). — r. 18 mången Marjo,

d. v. s. mången bondflicka. Marjo är eg. oblik ka-

sus till Marja, kortnamn Maja, som sannolikt är

en gammal lånad växelform till Maria (Hellquist).

111.

r. 5
*
Repristecknet saknas i Win, som i stället har

det efter r. 8. — r. 11 *hiiF (så i Sdn); Win,

Vhw: livar'. — r. 16 min trompet; Vhw: 'väl

en xxx \

r. 3 sä läng och smal: anspelningen på Bellmans

figur stämmer bra med samtidas skildringar av ho-
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nom. — r. 6 sötgröt: »Gryngröt, kokad med söt

mjölk» (Dalin). Carolina Weltzin rekommenderar

som lämplig tillsats till sötgröten en vaniljstång

samt eventuellt »något grädda och några äggegu-

lor. . . Wid anrättningen strös socker och stött kanel

deröfwer» (Ny Kokbok, Sthlm 1804, s. 28). —
r. 16 trampet, trumpet: ordets innebörd här har ej

kunnat fastställas. — r. 17 febris maligna (lat.)

= häftig feber.

5. 112.

N:o 51. Dagligt Allehanda nr 241, 24 okt. 1770.

.

— (FHS s. 68.)

Skålen för värdfolket är förmodligen från 1770,

då den trycktes i Dagl. Alleh.; den är osignerad

men publicerades tillsammans med ett par andra

dikter av Bellman, vilkens handlag också är skönj-

bart i denna sång.

S. 113.

N:o 52. Dagligt Allehanda nr 241, 24 okt. 1770.

Sdn 1 s. 30-32. — (EU 2 s. 23-24.)

De båda dikterna ha, i likhet med 11:0 53, till-

kommit i samband med en harjakt hos skaldens

svåger Claes Arrhén von Kapfelman (se ovan s. 18)

på Hägersten. Även Fr. Sg nr 65, det målande

versbrevet till Elis Schröderheim, ger fem år senare

en jaktskildring från Hägersten, där 'Hundarne ren

i sträckande lopp i kors emot Hararne springa'. —
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1? I*

Hägerstens corps de logis från norr.

rontespisen och verandan ha tillkommit på 1800-t."" Foto
Stockholms Stadsmuseum.

: 9 i 7 .

Hägersten ligger helt nära Stockholm i Brännkyrka

förs., på en ensam höjd vid Mälarens södra strand,

med vid utsikt över vattnet mot staden. Gården

omtalas på 1600-t. som rå- och rörshemman under

Arsta säteri i samma förs.; den frånskildes 1763
från Arsta och förvärvades då först av kornetten

Adolph von Heijnne (se ovan s. 21) och efter

dennes död 1763 av Arrhén von Kapfelman, i

vilkens ägo gården förblev till 1778 (C. Forsstrand,

Malmgårdar och sommarnöjen, Sthlm 1919, s. 205).

Den alltjämt bevarade manbyggnaden (se bilder)

synes ha funnits redan vid 1700-talets mitt men

. — Be 11,nan, Dikter till enskilda. T.
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Hägerstens gård från öster.

På krönet manbyggnaden med flygel och ett gammalt magasin.

Foto av G. Axel-Nilsson, 1941. Stockholms Stadsmuseum.

genomgått en ombyggnad på 1760- eller 7 o -t. och

senare erhållit en del tillskott i empirestil (bl. a. fronte-

spisen) efter 181 2, då justitierådet J. H. Peterson,

känd bricolist och vissångare, blev gårdens ägare (se

G. Sellinp. Säterier och p-amla gårdar i stockholms-

trakten, Uppsala 1928, s. 138 ff.). Redan 1 7 7

1

blev Arrhén von Kapfelman, som hade dåliga affärer,

nödsakad att frånträda Hägersten, som då försåldes på
bankoauktion men återinropades av Kapfelman för

1 13 500 dir kmt (Dagl. Alleh.
2S/n 1 771). Saken

väckte uppseende, emedan värderingen av egen-

domen sades vara felaktig, och Dagl. Alleh. (
26/u

och 3 /i 2) publicerade ett par insinuanta skrivelser
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rörande transaktionen. Under Hägersten hörde lägen-

heterna Klubben, Fågelsången, Midsommarkransen

iii. fl., av vilka särskilt Klubben blivit namnkunnig

genom Bellmans diktning (se StU I s. CLII). Ge-

nom sina många besök på Hägersten blev skalden

synnerligen förtrogen med den idylliska mälartrak-

ten däromkring, som i hög grad inspirerat hans

naturskildringar på 1760- och 70-talen.

r. 3
*
Hägersten; DagL Alleh.: 'Nägersten\

r. 10 brydd= ofredad.

114.

r. 10 *ert (så i Sdn); Dagl. Alleh.: 'fort'. — r. 23
*Dianas (så i Sdn); Dagl. Alleh.: 'Diana'.

r. 1 läs, bösslås: »En inrättning, som merendels

anbringas på sidan af en gevärs- eller bösspipa,

för att åstadkomma eld, hvilken antänder fängkru-

tet och sedan genom fänghålet på ögonblicket fort-

plantas till gevärets laddning» (Dalin). — r. 10

fritt= obehindrat, djärvt. — mord-gevär= mord-

vapen. — r. 16 Med bränad= med iver. — r. 26

Röfvas= berövas.

115.

N:o 53. Ett ms. (egh.1) om 1 sid., som ingick i

Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling,

tillhör f. n. professor Jöran Sahlgren, Uppsala, men
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har ej varit tillgängligt för denna utgåva. Det är

tryckt i EU (2 s. 22), som här följes.

Avskedsdikten till värdfolket pä Hägersten har

tydligen samband med det i n:o 52 skildrade jakt-

partiet därstädes; dateringen i EU torde därför böra

ändras från 7 till 9 okt. 1770.

* Överskriften i EU: 'Öfver den 7 okt. 1770.'

S. 117.

N:o 54. Dagligt Allehanda nr 240, 23 okt. 1770— (EU 2 s. 25.)

Det ypperliga impromtut över guldfisken är ano-

nymt men röjer med sin starkt personliga ton Bell-

mans penna. Det är infört i Dagl. Alleh. dagen

före de ovannämnda jaktdikterna från Hägersten

(11:0.52). 'Capiten R***' har ej kunnat identifieras.

r. 3 en chinesisk gnidfisk. Guldfisken, som anses här-

stamma från Kina, där han sedan gammalt hållits

som dammfisk, hade med sin exotiska uppsyn och

extraktion en särskild lockelse för rokokons värld.

På Bellmans tid var han en ganska ny och säll-

synt »pillegrim» i vårt land; till Europa infördes

guldfisken av portugiserna på 1600-t. eller, enl.

en annan uppgift, först i början av 1700-t. (A.

Brehm, Djurens liv, Sthlm 1929, XII s. 446). —
r. 7 pillegrimmen (pelegrim, enl. Westes Lex.) = pil-

grimen. — r. 9 ducater: guldmynt; se ovan s. 101,

anm. till s. 106 r. 8. — r. 13 torstig— törstig.
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S. 118.

N:o 55. Dagligt Allehanda nr 12, 15 jan. 1 7 7 1

.

— (EU 2 s. 28.)

Den i Dagl. Alleh. anonymt publicerade hyllnings-

dikten till den svenske fleutraveristen kan av stil-

istiska skäl med all sannolikhet tillskrivas Bellman.

En förhandsnotis rör. konserten infördes i Dagl.

Alleh.
I3
/i2 1770 och lyder: »Med Högweder-

börligt tilstånd blifwer den 16 December eller näst-

komande Söndag klåckan precis 4 efter middagen,

under Herr Capellmästaren Uttini Direction för

Kongl. Hof-Fleuttraveristen Simsons räkning en full-

stämmig Concert, uti stora Riddarhus-Salen upförd;

uti samma sjunger Madame Desroches 2 Italienska

Arier, Monsieur Baptist spelar en Violonselle-Solo,

och Kongl. Hof-Musicus Ferlihg äfwen en Concert-

Solo, på Violin; Simson som ännu aldrig spelat för

egen räkning, läter sig höra med en Fleuttraverce-

Concert och en dito Solo, samt en Fantasie utan

Aecompagnement eller Noter. Musiquen är af de

nyaste och bästa Mästares arbeten. Billetter a 6

Daler K:mt, finnas på Beckers och Wigerts CafFe-

hus, samt wid ingången til Concerten.» — Den
av Bellman hyllade musikern är ej, såsom Eich-

horn (II s. 403) antagit, identisk med violinisten

Johan Gustaf Simson utan med Kongl. Hof-Musicus

Johan Hindric Simson (f. 1717, d. 1 7 7 1 ), vilken

som solo-fleutraverist tillhörde förgrundsfigurerna

inom Stockholms konsertliv på 1 76 o-t. Han hade,

såsom det anstod en konstnär, sitt hem på Maria-

bergets krön med fri utsikt över Riddarfjärden och
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staden (kv. Tofflan, nya nr 2; JML 1770, S. S. A.);

till umgängeskretsen där hörde måhända även Bell-

man. Konserten på Riddarhussalen den 16 dec. 1770
blev Simsons sista kända framträdande; han avled följ.

sommar vid 54 års ålder (Dagl. Alleh. 9
/j 1 77 1).

r. 3 Fleutraverist : om fleutravers, flöjttraver eller

tvärflöjt, se StU I s. LV. — r. 5 Riddarhus-salen

som konsertlokal, se ovan s. 5<5, anm. till s. 46
r. 3. — r. 8 Förklarar sig= uppenbarar sig. —
r. 10 Eliseiska fält och ängar: Campi elysii el.

Elysium (lat.), de saligas vistelseort. — r. 11

hvirflar, förmodl. — drillar. — drag9 d. v. s. mer

utdragna toner. — r. 13 ditt Äreminne= din be-

römmelse. Äreminne: minnestal till en hädangångens

ära. — r. 14 Bland fina sorl och höga slag, d. v. s.

i musikens högre sfärer.

S. 119.

N:o 56. Dagligt Allehanda nr 241, 24 ok t. 1770.
— (EU 2 s. 345.)

Det till någon okänd värd riktade impromtut är

anonymt infört i Dagl. Alleh. jämte de här ovan

tryckta dikterna n:o 51 och 52; av stilistiska skäl

kan det tillskrivas Bellman.

S. 120.

N:o 57. Sdu 2 s. 56. — (EU 2 s. 29.)

Den i folkton hållna sången om den dödsdömde

Guntlack är skriven till samma melodi som Dalins

kända herdekväde »Philemon dref ut sina får i en

äng». — Stortjuven ^facob Guntlack (f. 1744,



Graverad titelplansch i Guntlacks Lefwernes-Beskrifning, Sthlm 1770.
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avrättad 16 jan. 1 77 1) var soa till en sprutlagare

i Stockholm, vilken 1757 togs av daga med gift

av sin hustru och hennes älskare, gardessoldaten

Falker. På uppmaning av änkan Guntlack mördade

Falker även s. å. sin fästmö, som var krogpiga i

tjänst hos en bryggare Radou, vilkens maka slutligen

avslöjade de brottsliga. Radou var förmodligen

identisk med stadsaktuarien Magnus Zetthermans

svärfader, bryggaren Henric Radou, och genom
sin gamle vän Zettherman bör Bellman i så fall

tidigt ha gjorts förtrogen med familjen Guntlacks

långa skuldregister. Detta utökades i hög grad

genom Jacob Guntlacks bedrifter. Som ung volontär

vid artilleriet begick han sin första stöld, och hans

levnad blev sedan en enda härva av stöldkupper,

fängelseuppehåll och djärva rymningar. Riksbekant

blev han framförallt genom den mycket spridda

självbiografi, som året före hans död utgavs i hans

namn och ur vilken de hår lämnade uppgifterna om
honom hämtats: »Den uti Smedjegårds-Häktet nu

fängslade ryktbare Bedragaren och Tjufwen Jacob

Guntlacks Lefwernes-Beskrifning, af Honom sjelf

fö fattad» (Sthlm 1770). Vid 27 års ålder ham-

nade han slutligen i galgen (utanför Skanstull)

och apostroferades då, förutom av Bellman, också

i en som skillingtryck mycket spridd sång,

vilken ironiserar över stortjuvens framgång som

självbiografisk författare; den bär titeln: »Cypres-

ser, strödde omkring Jacob Guntlack, då Han
år 1 77 1 d. 16 Januarii klockan emellan 10

och 1 1 för middagen, uti flere tusende per-

soners närwaro ledsagades til sitt bestämda öde,



Kom mer tar

på Skansbacken utom Stockholms Södra Port»

(Sthlm i 771).

r. 6 läser: bereder sig på döden med uppbygglig

läsning. — r. 7 värn, här väl— vapen, »verktyg».

— r. 8 gäser= sjuder, svallar, flyter livligt. —
r. 10 Atropos, en av den grekiska mytologiens

tre moirer, spinnerskorna som spunno människornas

öden: Klotho bar sländan, Lachesis mätte till livs-

lotten, och Atropos, »den oundvikliga », avklippte

med sin sax levnadens tråd. — r. 1 3 Och skingras

i luften af Döden: Guntlack avlivades genom
hängning. — r. 16 gement— föraktligt, straffvärt.

— r. 18 Med, d. v. s. att med.

S. 121 .

N:o 58. Sdn 1 s. 32-33. — (EU 2 s. 34-35.)

Den till 'skogen vid Bodala' lokaliserade sången

tillhör med sin skildring av lantmannens bestyr

samma motivkrets som en rad kända bellmansdikter

från förra hälften av 1770-t. (se härom Bellmans-

studier IV, Sthlm 1930, s. 66 f.). Namnet Bodala

har ej kunnat återfinnas på kartan. Däremot funnos

två frälsehemman vid namn Bodal i trakten av

Stockholm på 1770-t. Det ena låg på södra Li-

dingön, tillhörde 1 7 7 1 J. G. Baners fideikommiss

Djursholm och brukades vid samma tid av en bonde

vid namn Hans Hansson (benäget meddelat av nuv.

ägaren, justitierådet B. Wedberg). Ett annat Bodal

(Bodalen) låg vid västra stranden av Ornö, till-

hörde justitiekanslern J. Rosirs säteri Sundby och
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brukades av bonden Nils Olofsson (Stockholms läns

ML i 77 1, K.. A.). Huruvida något av dessa ställen

sommaren i 7 7 i mer tillfälligtvis beboddes av någon

Bellman närstående person, har ej kunnat fastställas.

r. 6 stimma — bilda stim. — r. 7 quieki— livligt,

piggt. — r. 14 Marjo, d. v. s. bondflickan; se

ovan s. ioj, anm. till s. 110 r. 18.

5. 122.

r. 1 5 *nu saknas i Sdn.

S. 123.

N:o jo. Vhw 6 s. 164. — Götheborgska Nyheter

nr 13, 28 mars 1772. — (VU 2 s. 152.)

Bellman, som sedan 1767 tjänstgjorde i Generaltull-

direktionen (Björkman s. 94), riktar här en supplik

till överdirektören vid Stora Sjötullen von Stapelmohr

om en visitörsbefattning för Maja Stina Kiellströms

blivande make, förre sjömannen Eric Nordström,

i Fredmans Epistlar kallad Norström (se om honom,

StU I s, XXI f. och Bellmansstudier V, Sthlm

1 93 1, s. 1 1 1 fF.). Nordström antogs den 8 juli

1 77 1 till extra sjötullsbesökare (visitör). Bellmans

supplik, som förmodligen verksamt bidrog härtill,

torde ha tillkommit någon tid före nyssnämnda

datum; i Götheb. Nyh. betecknas den i mars 1772
såsom nyligen författad. — Christopher Lorentz

von Stapelmohr (f. 171 1, d. 1782) var son till en
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från Tyskland inflyttad regementsfältskär i Lin-

köping och hade 1735 fått sin första tjänst i tull-

verket, där han 1755 blev överdirektör vid Stora

Christopher Lorentz von Stapdmohr.

Samtida silhuett.

Sjötullen i Stockholm; han adlades f. å. I sitt andra

äktenskap med Maria Lucretia Dittmer (f. 1726,

d. 1796) från Göteborg, känd som charmant vär-

dinna i hans hem och fruktad för sina satiriska in-
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fall, fick han bl. a. dottern Anna Charlotta (se nedan

s. 141), som blev maka till Elis Schröderheim. Som
bekant uppvaktades hon av Bellman, vilken tyd-

ligen fick äran att flitigt umgås i överdirektörens

hem och bl. a. till sin höge förman dedicerade en

av sina äldre epistlar, nr 16 (enl. Carlén I s. 6 1).
1

von Stapelmohrs hem var beläget intill källaren

Freden vid Österlånggatan i det s. k. Stora Sjö-

tullshuset (kv. Argus, nya nr 7), som revs 1935
(se bild). Det betecknas av Crusenstolpe, vilken på
fädernet haft nära förbindelser med Schröderheims,

som »ett af de yppigaste och tillika ett af de tref-

ligaste, ett af de mest bildade hus, som funnits i

• Stockholm . . . Den utsöktaste och ' ledigaste säll-

skapston och det kräsligaste bord fylde dagligen med
folk af bildade samhällsklasser de Stapelmohrska för-

maken . . . riksråden voro lika litet sällsynta i detta

lefnadsglada hus, som skriftställare och konstnärer,

civila och militära embetsmän, hofmän, handlande,

landtmän och bruksägare» (M. J. Crusenstolpe, Me-

daljonger och statyetter, Sthlm 1882, s. 548).

Överdirektören uppbar i lön 3000 dir smt; han hade

i sin tjänst en husjungfru, en kammarjungfru, två

drängar och tre pigor (ML 1770, S. S. A.). Hans
bouppteckning (R. A.) uppräknar en mängd dyrbara

mobilier, från silver och ostindiskt porslin till turkiska

mattor; slutsumman utvisade dock en avsevärd skuld-

sättning, och makarna Schröderheim fingo därför

1 En brordotter till fru von Stapelmohr var Anna Britta af Dittiner,

Thorilds ungdomskärlek under informatorstiden på Rånnum 1776 (se

om henne: Nils Afzelius, Gustavianska dikter, särtryck Göteborg 1936,
s. 19 fF.). Thorilds utkorade var alltså kusin med Anna Charlotta

von Stapelmohr,, Bellmans dyrkade väninna.



Österlånggatan, sedd från Järntorget.

Närmast t. h. skymta Gamla Riksbankshuset och Lilla Bankohnset,
därbakom synes Den Gyldene Fredens hus med hörnskylten, Stora

Sjötullshuset, där familjen von Stapelmohr var bosatt, samt längst

bort källaren Stjernans hus. Foto 1901. Stockholms Stadsmuseum.
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inget arv att lyfta efter den gästfrie gamle tull-

direktören.

'''''överskriften enl. Vhw; den lyder i Götheb. Nyh.:

'Recommendations-wersar, som nyligen äro skrifne

af en bekant Poet i Stockholm/ — r. 5 *enl.

Vhw; saknas i Götheb. Nyh. — r. 6 fattig; Vhw:
'ringa'. — r. 9 om; Vhw: 'när'.

r. 4 Sjö-tulls-besökare. Besökare: »urspr. lägre tull-

tjänsteman vid stora sjötullen, som hade att gä om-

bord ä ankommande fartyg och förrätta visitatior),

.innan de lade till» (SAOB). — r. 9, Visiteur (fr.):

besökare (vid tullen); se föreg. anm.

124.

N:o 60. Dwi 1 s. 3, 7-8. — Tryckt av R. Stef-

fen i Samlaren 1896 s. 131. — Efter dedika-

tionen (överskriften här) följer i Dwl Bellmans

företal till epistlarna (tryckt i StU I s. XI-XIV),
som slutligen åtföljes av den här tryckta, speciella

hänvändelsen till baron Duwall: 'Men du, som

med ett nådigt och gynnande välbehag' o. s e v.

Med ledning av dateringen i följ. del av Dwl
(se nedan s. 121) torde denna dedikation av första

delen, som omfattar de 25 äldsta epistlarna, kunna

förläggas till tiden omkr. 1 7 7 1 . Översten friherre

Johan Diedrich Duwall (f. 1723, d. 1801) hörde,

av ordalagen att döma, till skaldens mecenater vid

denna tid. Han var mag till den bekante hatt-



Johan Diedrich Duwall.

Oljemålning av J. Björck efter pastell av G. Lundberg. FullerÖ.

Foto i Sv. Porträttarkivet.
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politikern, handelsborgmästaren i Stockholm Gustaf

Kierrman, och var själv närmast ansluten till hov-

partiet. Efter statsvälvningen kvitterade Gustaf III

hans roj al ism med en rad höga sysslor: han blev

generalmajor 1773, förste stallmästare hos hertig-

innan av Södermanland 1778, lantmarskalk vid riks-

dagen 1786, då han stod som medlare mellan kungen

och adelsoppositionen, samt serafimerriddare s. å.

D. prisas av Hedvig Elisabeth Charlotta för sin

sanningskärlek och redbarhet; han var en klok

och hovsam politiker och samtidigt en älskvärd och

fint bildad sällskapsmänniska. Som driftig industri-

man och jordbrukare vann han en betydande för-

mögenhet; bouppteckningen efter honom (R. A.)

utvisar en behållning av 87133 rdr. I Stockholm

residerade D. i eget hus vid Malmtorgs- och Smedje-

gatorna (kv. Tornwlggen, nya nr 1-2; TL 1775,
S. S. A.); åren 1760-95 ägde han också Taxinge-

Näsby gods vid Mälaren, nära Gripsholm, på vars

kungsgård han 1776 fick inrätta ett stort bränn-

vinsbränneri (G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteck-

ningar, Sthlm 1877, I s. 156). I en egenhändig

dagbok har Gustaf III på sin bristfälliga franska

tecknat en bild av Duwall: ». . . il a des tallens

surtout populaires, il est generalement- aimé, il est

honnett homme, et je dois etre content de son

attachement, mais il est alliee par son mariage a

La Bourgoisiee et surtout au marchand, dont L'in-

fluense est souvent tres invisible aux aflfaires de

finnance ...» (24 sept. 1778. F 416, U. U. B.).

När Bellman lades på sin sotsäng, låg också hans

forne beskyddare Duwall svårt sjuk; den gamle
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hovmannen bibehöll även inför döden sin attityd

av förbindlighet och oberört lugn: »Quant au Gene-

ral Duval il est tres mal. Acrel lui a dit, qu'il est

fort peu probable, qu'il reviendra. Tout cela n'a

point changé son calme. Il est de la méme aima-

bilité et de la méme facilité dans la conversation,

que quand il jouissoit de sa plus grande santé»

(Brev från Schering Rosenhane till hans syster

Sophie Leonore R., 4 nov. 1 794. F 827 c, U. U. B.).

r. 2 Kongl: Maj ts Tro-Man: officiell benämning

på den som ägde rang fr. o. m. överstelöjtnants t.

o. m. generalmajors; benämningen bortlades i sam-

band med ämbetsrangens avskaffande 1909. —
r. 13 Opera posthuma (lat.) — efterlämnade verk.

126.

N:o 61. Dwl 2 s. 3-5 (egh. undertecknad). —
Tryckt av J. Flodmark i Samlaren 1895 s. 146.

Dedikationen till baron Duwall (se ovan) åtföljer

den andra delen av Dwl, vilken omfattar de 25

följ. epistlarna och kan dateras med ledning av

försättsbladet, vars laverade teckning bär påskriften:

»Desiné de Carl Gustaf Roos a Stockh: le 1 Few:
I 772-»

r. 3 Tro-Man, se ovan anm. till s. 124 r. 2. —
r. 9 Paphos' ängar: om Paphos, kärleksgudinnans

hemvist, se StU VI s. 68, anm. till s. 73 r. 28.

— r. 1 3 nattens facklor: stjärnorna. —- r. t 4 Fred-

— Bellyian
} Dikter till enskilda. I.
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man, epistlarnas titelfigur, se StU III s. 168. —
r. 1 6 ro = förnöjelse, tidsfördriv.

127.

N:o 62. DGr 3 s. 71-72 (vars stavning här bi-

behållits). — Tryckt i G. W. Lundberg, Bellmans-

figurer, Sthlni 1927, s. 7.

I likhet med de båda föreg. dikterna torde även

denna utgöra en dedikation till någon handskriven

samling av de äldre epistlarna. Den kvinnliga

adressaten är ej namngiven, men det ligger nära

till hands att gissa på fröken Anna Charlotta von

Stapelmohr (se nedan s. 141), till vilkens fader Bell-

man föreg. år hade riktat en supplik (n:o 59 ovan);

till henne äro nämligen flera av de dikter skrivna,

som i DGr införts närmast efter denna fransyska

dedikation. Om den eventuella bakgrunden till skal-

dens uppmaning till den sköna att inte kasta på

elden 'touttes ces statues et peintures', se ovan s. 46 f.

r. 11 *a; DGr: 'å\

r. 7 Fredman, se StU III s. 168. — r. 8 Ulla

Vinblad (Winblad), epistlarnas hjältinna, se StU

V s. 22. — r. 1 o le Camp de Mars, Champ de

Mars (fr.), Campus Martius (lat.), den åt krigsgu-

den Mars helgade, för vapenövningar avsedda öppna

platsen i Rom, som senare gett namn åt det rykt-

bara Marsfältet i Paris. — r. 15 lyder med för-

kortningarna upplösta: Votre tres humble et tres
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obéissant Serviteur. — r. 1 7 Kolmtitar-gränd pä
Fem .Fiskar. Om Kolmätargränden, mellan Väster-

långgatan och Myntgatan, vid denna tid illa be-

ryktad för sina krognästen, se StU IV s. 22J,
Enl. 1770 års ML (S. S. A.) fanns det fyra krogar

vid gränden, två i kv. Lychaon och två i Nessus

(gamla nr 95, 96, 90, 92). Någon av dessa bör

ha varit Fem Fiskar, ifall detta inte är ett rent

fingerat namn.

S. 128.

N:o 63. JVeste s. 1 59-171 (förs. 128-140), Vhw
6 s. 20-22 (för s. 141-143), Vs 58 s. 139 och

150 (fragment, motsvarande s. 128 t. o. m. r. 10

samt s. 139 r. 24 t. o. m. s. 140). — (FHS
s. 1-18.)

Den ordrikt krumbuktande ansökningen från Olaus

Dumgren med dess festliga parodi på underdåniga

suppliker och kvasiteologiskt lärdomsprål är riktad

till löjtnanten baron Fru Magnus Hummerhielm

(f- 1735, d. 1792). Denne tycks ha tillhört Bell-

mans bekantskapskrets, men av deras umgänge ha

f. ö. inga spår blivit bevarade. H. var östgöte, så-

som Bellman också kraftigt understryker i sitt opus,

samt sedan 1766 löjtnant vid Östgöta kavalleri,

där han 1773 blev ryttmästare. Sitt elddop hade

han fått i Pommerska kriget, där han bevistade en

mängd »afTairer», bl. a. som ordonnans 1760 hos

generalen greve Adam Horn (om honom, se ovan

s - 53)' S. å. råkade Hummerhielm i fångenskap och

fick under »den besvärliga årstiden» gå till fots
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genom Preussen och Polen tilFDanzig. Hans hälsa

säges härvid ha fått en knäck, och i stället för

att bli 'Chef för Östgötha käcka Squadroner', så-

som Bellman tillönskar honom, nödgades han redan

1 780 begära avsked från militärtjänsten. Sina föl-

jande år tillbragte H. enl. egen uppgift »uti största

torftighet». 1786 ansökte han för sitt livsuppehälle

om kommendantsbefattningen på Warbergs fästning,

men utan framgång (Militaria, Ansökn. och merit-

förteckn., Arméen H 6: 2, R. A.). H. slutade sina

dagar på Bankesta gård i Södermanland hos sin

kusin och svåger, överste Swedenhielm. Boupp-

teckningen (R. A.) bär tydligt vittne om hans torf-

tiga villkor; bland böcker upptagas bl. a. »Diverse

smärre obetydeliga skrifne Piesser», minnen till en

del måhända av H:s litterära förbindelser i yngre

år med Bellman och hans krets.

Överskriften lyder i Vhw: 'Bref till Lieut: Baron

Eric Hummerhielm', och i Vs 5S : 'C. M. B. Bref

til Lieutenant Bar: Hummerhielm'. — r. 4 Vhw:
'Högvälborne Herre, Baron samt Friherre och Jus

Patronatus'. — r. 18 Vhw : '2 Cor: 6. Cap: 21.

vers/ — r. 21 *Friliga, Friherre!; IVeste: 'Fril-

lige Friherre!'; Vhw : 'Frivillige Friherre!'

r. 3 en klockare-lägenhet torde här närmast avse

»klockarebeställning»; i klockarnas löneförmåner in-

gick f. ö. på sina håll även besittningsrätt till s. k.

klockarboställe. — r. 4-5 Jus Patronatus (lat.),

rätt för enskild person att som s. k. patronus före-
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slå eller tillsåtta präst, klockare eller andra kyrko-

betjänte i församlingen. Patronatsrätten, som hade

anor från medeltiden och i regel kom att knytas

till en bestämd egendom, vanl. frälsesäterier, av-

skaffades i Sverige först 1922. — r. 7 salutem!

(lat. salus: hälsa) = hälsa och välgång! — r. 8

jus sanguinis (lat.) == blodets rätt, privilegium. —
r. 10 ex errore (lat.) = genom villfarelse, av miss-

tag. — r. 12 harm = bedrövelse. — r. 14 mulär,

äldre pluralisform av mula. — r. 14-15 af Esra

2. Boks 7. Cap. v. 6g. Citatet är hämtat från

Andra Esra Bok (d. v. s. Nehemia) kap. 7 v. 68,

som lyder: »Siuhundrat sex och tretijo hästar; tu-

hundrat fem och fyratijo mulär» (Biblia, Sthlm

1729). •— r. 16 try, äldre form för tre (här:

tredje). — r. 18 2. Chrön.-Bok g: 21 löd i gamla

bibelöversättningen: »Ty Konungens skep foro til

siös medh Hyrams tienare, och kommo en gång i

hwar try åhr, och förde guld, silfvver, elphenbeen,

apor och påfoglar. »
—

r. 2 1 skovax: »skosmörja».

— Friliga= förvisso, visserligen.

S. 129.

r. 4 *Ja (så i Vhw); lVeste: 'då'. — r. 5 högan

(så i Vhiv); Weste: 'höga'. — r. 23 *sui (så i

Vhw) är felaktigt; bör stå ss. i Weste: 'seu*.

r. 4-18 Tobias tog Ängelen i gälem o. s. v. De
inströdda citaten ur Tobie boks 6. kap. äro som

synes något fritt behandlade; enl. bibeltexten är det

givetvis risken, som Tobias fångar i gälarna, sedan
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den sökt uppsluka honom. — r. 9-10 lock-peruker,

allongeperuker, med långa, yvigt nedhängande loc-

kar, hade utgjort ett markant inslag i herrmodet

från 1600-talets mitt och något sekel framåt; på
1770-t. voro de emellertid i stort sett bortlagda och

sedan långe ersatta av mindre skrymmande peruk-

typer. Inom prästeståndet nyttjades dock lockperu-

ker ännu på Gustaf IIT:s tid. Jfr StU I s. LI. —
r. 11 trummeter = trumpeter. — Fuxsvansare —
rävsvansare, lismare. — r. 1 4 stöfveUmanschetter:

ett slags lösa kragar på stövelskaften; se StU VI
s. 21y. — r. 17 fridens fikona-träd: som symbol

för den fredliga odlingen med dess välstånd och

trivsel har fikonträdet gammal hävd. — r. 22-33

in Civitate sen Urbe (lat.) == i staden. — r. 25

Domine Betro (lat.) == Herr Baron. — r. 27 Clericiet

(av lat. clericus: andlig) == prästerskapet. — r. 28

indelningar och höbord. Indelning: »anvisning av

kronohemman eller annan jordegendom eller räntan

därav eller från vissa skattehemman utgående skatt

till lön eller underhåll åt civil eller militär eller

ecklesiastik tjänsteman; . . . lön eller underhåll som

utgår på angivet sätt, indelt lön» (SAOB). Höbord,

höbol: stycke jord eller mark som avkastar hö;

ängsmark; avkastning av dylik mark (SAOB). —
r. 3 1 paraderar= ståtar.

S. 130.

r. 7-8 Hvi vill jag o. s. v.: saknas i Vhur. — r. 1 3

Hvad; Vhw: 'och ändteligen hvad\ — r. 2 1 öfver-

falla ej i Vhw.
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r. 17-18 Westerplana ujjpä Kinnakulle: socken i

Kinne härad på Kinnekulles sydvästra sluttning,

med medeltidskyrka, tillbyggd pä 1720-t. — r. 19

sylläber (av lat. syllaba) == stavelser. — r. 22 solli-

citera (av lat. sollicitare) = anmana, enträget an-

hålla. — r. 24 Militicc-Ständet (av lat. militia) ==

krigarstånde t, krigsmakten. — r. 25 pipor och ba-

suner: namn på delar av orgelverket liksom på stå-

ende instrument inom militärmusiken. — r. 26

altererad~ skrämd.

S. 131.

r. 26 kuarkryggig; Ifhw: 'knarrig'.

r. 5-6 det präktiga Leckö, hvarest fordom Apollo

med sina Muser besökt den Nordiske Tessin. Den
vittre statsmannen Carl Gustaf Tessin erhöll, då

han 1752 frånträdde kanslipresidentskapet, Leckö

kungsgård som livstidsförläning för sig och sin maka;

pä Leckö var han tidvis bosatt, och där upprättade

han det ryktbara naturaliekabinett, som 1753 hed-

rades med en tryckt beskrivning av själve Linné

under titeln »Museum Tessinianum » .
— r. 7 vo-

lente Deo (lat.) == om Gud vill. — r. 8 enfalde-

ligen = enkelt och konstlöst, lättfattligt. — r. 26

knarkrijggig : med knakande rygg. — r. 30-31 Ex
nihilo nihil fit (lat.) = av intet blir intet.

S. 132.

r. 1 Auro (lat.) == av guld. — r. 6 buldans-tröja,

ett enkelt arbetsplagg, sytt av grovt lärft, buldan;
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se härom StU IV s. 198, anm. till s. 110 r. 10.

-— r. 7-8 ett tolf alnars Pultava-spett. Trol. avses

en karolinsk värja, erinrande om att brevskrivaren

'tjent vid Militiae-Ståndet' (s. 130 r. 24). Måttet

pä en dylik värja var givetvis i verkligheten nå-

got mindre imposant. — r. 14 Amice (lat.)= Vän

!

— r. 16-18 ty jag är ingalunda någon Struensee, som

med vaxviugar vill flyga ät solen. Den fallne dan-

ske kabinettsministerns namn var just vid denna

tid på allas läppar; Struensees avrättning hade ägt

rum i Köpenhamn den 28 april 1772, jämnt tre

veckor före Bellmans datering av Olaus Dumgrens

ansökningshandling. Den lärde brevskrivaren jämn-

ställer Struensees öde med Ikaros
1

, som enl. den

grekiska mytologien störtade i havet, sedan han

flugit för nära solen och förlorat sina med vax fäs-

tade vingar. — r. 2 6 den namnkunnige Poeten Haquin

Bager, riksbekant pekoralistisk versmakare, se StU III

s. 66. — r. 29 insinuera sig= anmäla sig.

S. 133.

r. 7 vid; Vhw: 'efter'. — r. 1 8 vördnads-värde;

Vhw: Vördnads-rike'. — r. 20 samteliga; Vhw :'
sam-

telige dygdälskande\ — r. 3 1 Garderobs-Beställare;

Vhw: 'garderobs besättare*.

r. 8 ett par 6-marks-plätar. Sexmarksplåt : »myntad

kopparplåt till 12 sk. valör» (Carlén III s. 46 not

15). Om plåt som myntsort, se StU VI s. i6j,

anm. till s. 177 r. 15. Marken var svensk mynt-

enhet från 1536 till 1766, då den som sådan er-
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sattes med riksdalern. — r. 21 discantat. Diskanta:

»Sjunga eller gnola eller vissla eller spela med ut-

smyckningar och fioriturer, variationer o. d.; kvin-

tilera o. d. » (SÄOB). — r. 22 claveret. Bellman
torde här avse klaver-instrument, således klavichord

eller klavicymbal (se StU V s. loy-iog), med
vilket mången klockare fick beledsaga sången, där

orgel saknades, och sätter knappast claver = klavia-

tur, som icke kan sägas vara »ostämd». A. V. —
r. 24 soliloquiuni (senlat.) = samtal med sig själv,

monolog. Ordet användes särskilt i religiös litteratur.

Jfr även Fr. Ep. nr 23. — r. 3 1 Garderobs-Beställare:

»betjänt som skötte om förnäm persons klädförråd»

• (SAOB).

S. 134.

r. 21 hårpungarna; Vhiv: når pungen'. — r. 31

Hvarpå; Vhw: 'därpå'.

r. 5 Röö i Bohuslän: namn på en del av Otterön

vid Grebbestad. Kanske förväxlar den gode suppli-

kanten detta Röö med den annexsocken till Rimbo
pastorat vid Norrtälje, vilken också hette Röö (nu-

mera Rö). — r. 5-6 Spinnhusförsamlingen i Stock-

holm. Till det 1724 på Långholmen inrättade Rasp-

och Spinnhuset hörde även en kyrka, belägen nära

norra brofästet av den över Pålsundet ledande

Långholmsbron; kyrkan hade sin egen, av Kom-
merskollegiet utsedde predikant samt en klockare,

som också var »skolemästare» och uppbar 50 rdr

i årlig lön (Elers II s. 274 ff.). — r. 6 läna —
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låna. — r. 9 draga kappan pä bada axlar (ordspr.):

ställa sig väl med två parter på en gång. Se StU

VI s. 133 i anm. till s. 145 r. 12. — r. 10

transport-sedeln: en sorts av Riksbanken utfärdat,

transportabelt depositionsbevis, vari intygades, att

viss namngiven person i banken insatt en på se-

deln angiven penningsumma. Transportsedlar hade

i Sverige utgivits redan 1667; de kommo i stadigt

bruk 1726 och utgåvos sedan av Riksbanken till

1834; i praktiken övergingo de dock från slutet

av 1730-t. till verkliga sedlar, i det att banken

utställde dem på runda summor efter behov, utan

att i verkligheten någon insättning gjorts, medan

samtidigt plikten att transportera sedeln från man
till man avlöstes av blankotransport. — r. 9-1

1

hälla ena handen pä transport-sedeln och den andra

utsträckt ät Himmelen. Carlén vill göra troligt, att

uttrycket »har afseende derpå att vid voteringar på
riddarhuset under frihetstiden sådana röstande som

mot viss betalning afgåfvo sitt ja eller nej, fingo

vid ändan af stora gången i salen emottaga vote-

rings-lappen af köparen, men måste, till förekom-

mande af underslef, under hela marschen fram till

landtmarskalksbordet hålla den handen uppsträckt i

vädret, som omslöt lappen» (Carlén III s. 47 not

18). — r. 15-20 Radmannen Christoffer Wingmarks

Hustru framburit en liten kärleks-pant ; Christoffer pä

5 Stjernor sitter inne för oljud pä gatan o. s. v. Råd-

mannen i Telje Christoffer Wingmark synes till-

höra den wingmarkska dynastien, vars medlemmar
under de mest skiftande yrken figurera såväl i Fred-

mans Epistlar som i Bellmans skämtskrifter till vän-
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kretsen, bl. a. i Tjälvesta-breven ännu påi79o-t.

Fem Stjernor är väl ett fingerat näringsställe i Telje,

där den gode radmannen svarar för rörelsen. —
r. 2 1 härp?///garna. Nackhåret inneslöts i en pung

av tyg eller läder på de peruker, som kommo pä
modet vid mitten av 1700-t. och då avlöste allonge-

perukerna. Jfr StU I s. LI. — r. 22 klippings-

handskarne: fårskinnshandskar, se StU IV s. 206,

anm. till s. 119 r. 8. — r. 28 hitjus (lat., genitiv

av hic) — dennes, d. v. s. innevarande månad,

r. 31 margfätlig = mångfaldig.

135.

r. 4 saknas i Vhw. — r. 20 Morfar; Vhw: 'Fa-

der'. — r. 26 den ändrat från 'denna* (så i Vhw)
i Wesie. — r. 27-28 samt i pukome och pitkpin-

uarne äfve/iledes flor saknas i Vhw.

r. 4 Kult (dial.) = gosse, knubbig pojke; jfr gris-

kulting. — r. 6 kominer oss till mätta = blir oss

till nytta. — r. 9 Imedlertid= emellertid. — r. 10

Hofbuss, hofburs (av ty. Hofbursche) = hovman,

hovtjänare; manhaftig, övermodig person. — r. 12-

13 trompette-marine, marin trumpet: primitivt stråk-

instrument av manshöjd, se StU VII s. ijo, anm.

till s. 126 r. 4. — r. 1 3 Telje= Södertelje; jfr

ovan s. §8, anm. till s. 48 r. 19. — r. 1 8 krogsedel:

i äldre tid en av vederbörande myndighet till viss

person utfärdad resolution på krogrättigheter. I en

»Kundgiörelse, angående Krogfriheters bewisande i

Stockholm» av 13 nov. 1741 heter det bl. a., *at



^5 5

..yr %# c* ^

f ... «



Kommentar

alla de, som längre eller kortare tid tilbaka, fådt låf,

at i Staden och des Förstäder hålla Krog, borde

deras däruppå ägande Resolutioner och Krog-sedlar,

innom 8 dagar, uti Handels-Collegio, til närmare

skiärskådande upte» (Modée III s. 1835). $ e bild!

—
r. 2i»22 likprocessen. likprocessionen.

S. 136.

r. 4 tumlade; Vhw : 'trumlade'. — r. 5-6 Vhw

:

'döds psalmen pä Pukpinnarne\ — r. 8 ny saknas

i Vhw. — r. 16 afven; Vhw: 'ock äfven \

—

r. 18 Generaler, Amiraler; Vhw: 'General Amiralen'.
-— r. 20 Vhw: Tost Directeuren*. — r. 23 Gyck-

lare saknas i Vhw. -— r. 29 Förste; Vhw: 'furste',

r. 6 vid solbrädden = vid solens yttersta kant. —
r. 1 o besynnerligen, besynnerligt = i synnerhet. —
r. 1 6 styrk äfven Konungens krönings-häst. Den from-

ma önskningen hänger samman med de just på-

gående förberedelserna till Gustaf III:s kröning,

vilken ägde rum i Storkyrkan den 29 maj 1772,

då Bellman bland många andra strängade sin lyra

(StU VII s. 1 3). — r. 1 7 Rusthallare och Rotebönder.

Rusthållare kallades innehavaren av hemman, som

mot vederlag uppsatte häst och ryttare åt försvars-

verket. Med rotebonde avsågs en bonde, som del-

tog i underhållet av en knekt, i enlighet med det

av Carl XI upprättade indelningsverket för infan-

teriet, det s. k. ständiga knektehållet eller roteringen.

— r. 19 Schoutbynacht (holl., eg. = uppsynings-

man under natten): äldre svensk sjöofficersgrad, som
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177 1 ersattes med kont.eramiral. — r. 20 Öfver-

-Post-Directeuren. Som högste postchef fungerade vid

denna tid (1759-91) den för sin personlighet och

lärdom högt aktade Mathias Benzelstierna, vars

bibliotek kom att bilda grundstommen i den stora

Engeströmska samlingen, som nu tillhör Kungl.

Biblioteket. — r. 23 Luftspf'ingårx = luftakrobater.

— r. 28 papegoje-mandlar. Ordet, vars innebörd

ej kunnat klarläggas, saknar belägg i SAOBrs
samlingar.

S. 137.

r. 11 lägre; Vhw: läger'. — r. 12 min hemlig

ting; Vhw: 'mit hemliga ting*. — r. 19 såsom en

paulun; Vhw: 'som en Bassnn*.

r. 4 hoboja = oboe, blåsinstrument av trä; se StU

III s. g2. — r. 1 o Capell-Drängar, här == orkester-

musikanter, i motsats till de solospelande »virtu-

oserna». Capell-Dräng blev senare namn på en sorts

enklare befattningshavare vid Gustaf III:s Opera

i Stockholm; se härom StU VI s. 104, anm. till

s. 90 r. 12. •— r. 11-25 Si, jag väter mitt lägre

med mina tårar o. s. v. Dikten anknyter, som

synes, i parodiska vändningar till Psaltaren, exem-

pelvis till konung Davids sjätte psalm v. 7: »Jagh

är så trött af suckande: jagh giör mina säng fly-

tande i hela nattene; och wäter mitt lägre med
mina tårar» (Biblia, Sthlm 1729). — r. 12 har-

pone trol. = harpona, harpan (ackusativ). — r. 14

Sela: en i Psaltaren ofta förekommande, förmodl.
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musikalisk term av omstridd betydelse. — r. 27
Hvad jag hafver skri/vit, thet hafver jag skrifvit:

Pilatus' svar till översteprästerna, enl. Johannes

Evangelium kap. 19 v. 22. — r. 29-30 Vak,

Liber Baro! Cura valetudinem tuam! (lat.) — Farväl,

Friherre! Sköt om Din hälsa!

S. 138.

r. 11 *Lit. A. (så i Vhw) saknas i Weste. —
r. 13 kl. 12 saknas i Vhw. — r. 16 Lifsens

saknas i Vhw. — r. 22 Hörde talas; Vhw: 'hör-

des tala'. — r. 23 Hs ML saknas i Vhw. —
r. 25 "enligt Vhw; saknas i Weste.

r. 2-3 som Moritz vid Roddartrappan: anspelning

på den just vid denna tid författade, ryktbara Epis-

teln nr 33 om Fader Movitz' och den dygdiga

Susannas överfart från Roddartrappan till Djurgår-

den. Om Roddartrappan vid Skeppsbron, se StU

I s. CIX. — r. 14 ärliga = aktade, hedervärda.

- r. 16 Lifsens Bok, ett från Psaltaren 69:29 lånat

begrepp. Här avses väl närmast familjebibeln, där

anteckningar om födelse och dop brukade införas.

S. 139.

r. 3 e. m.; Vhw: 'efter midnatten'. — r. 4 *smolk

(så i Vhw} ; Weste: 'smälek'. — r. 6 *rwidhet

(så i Vhu); Weste: 'sundhet'. — r. 1 1 örat; Vhw:
'högra örat'. — r. 2 1 Oration; Vhw: 'önskan'.

— r. 26 ig. i; Vhw: '10'.
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r. 4 smolk = groll. — r. i i Malchns, översteprästens

tjänare, som Petrus i Getsemane högg örat av med
sitt svärd (Johannes Evangelium kap. 18 v. 10). —
r. i 3 Eleazars byxor. Mose fick av Herren i uppdrag

att göra sin broder Aaron och dennes söner, bland

dem Eleazar, till präster och att i samband härmed

utrusta dem med bl. a. »linnen nederkläder til at

skyla blygdenes kött, ifrå ländene alt nedh på låren»

(Andra Boken Mose kap. 28 v. 42). •— r. 1 8 The

Gergeseners äng, d. v. s. »the Gadareners engd»,

det område vid Gennesarets sjö, där Jesus utdrev

onda andar ur de besatta och lät dem fara in i

en svinahjord, enl. bl. a. Marcus Evangelium kap. 5.— r. 20 en Rädstugu-predikan i Tel/e kunde knap-

past utgå från en mer stilenlig text än den bibliska

berättelsen om svinahjorden; om Bellmans skämt

med magistraten i Telje (Södertelje), se ovan s. 58,
anm. till s. 48 r. 19. — r. 22 Djekne: skolyng-

ling, lärjunge vid en lärdomsskola (stundom som

motsats till gymnasist). — r. 23 conditionerar för
maten = innehar kondition (plats som informator)

mot fri mat. — r. 32 IJ45—Bivistat Finska Cam-

pagnen. Den gode klockarens insatser i kriget mot

Ryssland synas något diskutabla, alldenstund den

snöpliga 'Campagnen' avslutades redan 1743.

S. 140.

r. 7 Gråkyrka; Vs 58: 'Gråtkyrka'. — r. 10

Anderikt; Vhw, Vs §8: 'andeligt'. — r. 17 Vhw:
'skall efter döden ock bekläda'. —

- r. 20 Smo-

landus; Vhw: 'Smålandius\ — r. 24 Extraord.

24. — Be 11 innu, Dikter iill enskihta. I.
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Cantor; Vhw: 'extraord: i Riks: stånd: Banq:\
— Under vardera titeln har Vhw ett inramat 'L: S:\

r. i interims (lat. interim) — tills vidare; »tillför-

ordnad». — r. 8-9 ob sohtm puuctum caruit Ro-

bertus Asello (lat.) = för en enda pricks skull blev

Robert skild från Asello. Gammalt tänkespråk, som

av Bellman användes som motto till den ungefär

samtidigt författade Fr. Ep. nr 31; se StU I s. CIV.
— r. 20 Smolandas (lat.) — smålänning.

5. 141.

r. 16 *Absalon; Vhw: 'Absolon\

r. 1 1 buxerar = bogserar. — r. 1 2 Med sin länga

afgrunds-är (-åra). Hin Onde figurerar här synbar-

ligen som en sorts underjordisk färjkarl. — r. 1

8

margfallig = mångfaldig, mycken. — pust = suc-

kan, sorg. — r. 2 1 pusseriig = putslustig, narraktig.

S. 142.

r. 1 t Rom : Co: Gall: Ef: begynnelsen av den

gamla minnesramsan över Pauli brev i Nya Testa-

mentet, sammansatt av adressaternas namn i för-

kortning. — r. 13 Östgötha käcka Squadroner: Öst-

göta kavalleriregemente, där baron Hummerhielm
sedan 1766 var löjtnant och 1773 avancerade till

ryttmästare. — r. 1 5 Bekijllra = förse med kyller,

klä i kyller. — r. 1 6 sabler = sablar.
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143.

r. 9 Flanquera = rida fram och tillbaka, göra ore-

gelbundna anfall till häst i spridd ordning. — gör

volte. Inom ridkonsten betecknar volten ett cirkel-

runt spår. — r. i 5 Farna (lat.) = ryktets gudinna.

144.

N:o 64. Vhw 3 s. 55-56. — (VU 2 s. 257-258.)

Midsommardikten år skriven till samma melodi som

den förmodl. detta år tillkomna folkhymnen Gustafs

skål (StU VII n:o 9). Johannes, 'vår glada Värd

och Broder', som uppvaktas på namnsdagen, är ej

känd till efternamnet.

r. 6 vivat (lat.) — leve!

146.

N:o 65. Sdn 2 s. 60. — (EU 2 s. 40.)

Nils Gustaf Tigerklou (f.
I4
/s 1772 på Hälla,

d. ogift 1803), vars ankomst till världen celebre-

rades med Bellmans dikt, följde sin släkts traditioner

och blev officer vid Östgöta infanteri; redan 1794
fick han dock som löjtnant sitt avsked. Hans fader,

Albrekt Tigerklou (f. 1720, d. 1779), som synes

ha tillhört Bellmans bekantskapskrets, blev 1770
premiärmajor vid Östgöta infanteri och tre år senare

överstelöjtnant. I likhet med Eric Magnus Hummer-
hielm (se ovan s. 123), som också var östgötaofficer,

hade han tagit aktiv del i Pommerska kriget.
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Samma år, som sonen Nils Gustaf föddes, hade

Albrekt T. övertagit den gamla familjegården Hälla,

vackert belägen nära sjön Boren i Östergötland.

På granngården Olivehult hade hans maka, Vendela

Catharina Skytte af Sätta (f. 1734, d. 1819), vuxit

upp ; hon var kusin till Bellmans gode vän på
äldre dagar, major Hans Jacob Skytte på Tjälvesta.

Nils Gustaf Tigerklou dog ung; hans yngsta brors-

dotter, som avled först 1924, nådde däremot den

respektabla åldern av 1 04 år. Släkten var av gam-

malt kärnvirke och härstammade från Johannes

Loccenius, den store juristen och hävdaforskaren,

som inflyttat hit från Holstein; han var farfarsfar

till Albrekt Tigerklou. - - I april 1757 inlämnades

till K. M:t en säregen supplik från Albrekt Tiger-

klous moder, friherrinnan Catharina Hedvig Leijon-

hielm, »änka med, 8 stycken barn, uti ett fattigt

tillstånd» (Biographica, T: 12, R. A.). Hon ansökte

däri om tillstånd att tå avyttra de kopparlikkistor,

i vilka hennes mans morfader, räntmästaren Börje

Cronberg, för länge sedan låtit begrava sig och

sina två fruar i en bredvid Södertälje stadskyrka

belägen grav, och utfäste sig pliktskyldigast att

därvid låta samla »de saligen dödas få öfwerlefvor

uti en träkijsta». Försäljningen kunde bli »ett

medel att befrija mig och de mina ifrån otidig

bortgång i denna hungers nöden» . . . »tillåt mig

af Nåd och barmhertighet, att få låta på Kongl.

myntet slå slantar af denna koppar som nu är

ingen till nytta, men kan då skaffa mig något

bröd». Huruvida suppliken, som av K. M:t natur-

ligt nog lämnades utan avseende, förestavats av
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bitter nöd i det tigerklouska hemmet eller av ett

alltför utvecklat ekonomiskt sinne hos den gamla

änkenåden, är svårt att avgöra. I varje fall bildar

den en uttrycksfull slutvignett till historien om den

stenrike räntmästaren Börje Cronberg — skaparen av

Räntmästarhuset vid Slussen — och hans ättlingars

ekonomiska ruin.

r. 17 ro = nöje; jfr för ros skull, roa sig.

S. 147.

N:o 66. Ms. (egh.) i Stockholms Stadsmusem

(tidigare i Isidor Bonniers samling), Vhw 6 s. 228-

229, DGr 3 s. 79-80. — (VU 2 s. 330-331.)

Det parodiskt-elegiska verstalet är daterat till Gus-

taf III:s födelsedag 1773, vilken dag Bellman också

uppvaktade monarken själv med en hyllningsdikt

(StU VII n:o 12). Adressaten, en fröken, som

kallas Iris, torde vara identisk med fröken von

Stapelmohr, som skalden 1773 flitigt uppvaktade;

till henne äro nämligen flera dikter riktade, vilka

i DGr och Vhw inskrivits tillsammans med denna.

Anna Charlotta von Stapelmohr (f.
24

/g 1754, d. 71
1 791) var dotter till överdirektören vid tullen Chr.

L. von Stapelmohr (se ovan s. 114) och blev efter

sitt giftermål 1776 med Elis Schröderheim en av

det gustavianska Stockholms tongivande damer. Hon
var känd för sina kvicka och ogenerade infall, som

även togo sig uttryck i skämtdikter av stundom

ganska vågad art. Redan som ung flicka väckte

hon med sin rappa tunga uppmärksamhet och ibland
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förargelse, såsom hos Johan Gabriel Oxenstierna,

vilken i okt. 1769 tecknat en bild av den 15-åriga

skönheten: » . . . gjorde några visiter bland andra

äfven hos Stapelmohr, hvarest jag efter vanan hörde

fröken Stapelmohr tala illa om alla mennisk]or. Hon
kan ej öpna munnen för annat än att säga andras

fel. Ensam äger hon all fullkomlighet, alla dyg-

der, hvaraf als intet finnes hos andra. Både uti

Svenskan ock i sin malice, talar hon lika sitt

modersmål» (J. G. Oxenstierna, Dagboks-anteck-

ningar, Uppsala 1 88 1 , s. 54). Ett mer sympatiskt

porträtt ger oss i en långt senare anteckning Lars

von Engeström, vilken hörde till den fasta um-

gängeskretsen hos makarna Schröderheim: »Både

Schröderheim och hans hustru woro quicka. Ingen

af dem skrädde ord och den uttalighet wid hwilken

Fru Schröderheim wandt sig gjorde sluteligen hennes

olycka . . . Fru Schröderheim war god oförsigtig

och glad, i hög grad sina wänners wänn och

wärkehVen min. Hon var icke fint wuxen utano
stark och axeldryg; icke wacker menn piquante»

(Engeströmska saml. n:o 83, K. B.). Man erinrar

sig vid denna skildring, att Bellman i en annan

dikt (n:o 77 här) liknat fröken von Stapelmohr

vid Brynilda, Dalins kraftiga och stridslystna hjäl-

tinna. Skaldens blivande hustru, Lovisa Grönlund,

skildras också som en storväxt kvinna med stolt

hållning, säker blick och något nästan manligt i

sinnelaget, klok, kvick och slagfärdig (Bellmans-

studier IV, Sthlm 1930, s. 63); det förefaller, som

om denna en smula maskulina kvinnotyp utövat en

speciell dragningskraft på Bellman. För Anna Char-



Anna Charlotta Schröderheim, f. von Stapelmohr.

Oljemålning. Nr 1588, Gripsholm. Foto i Sv. Porträttarkiv
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lotta von Stapelmohr bibehöll lian livet igenom en

varm beundran, och vid hennes tragiska bortgång

hyllade han sin dyrkade väninnas minne i en gri-

pande sorgedikt (Carlén IV s. 267).

*
Överskriften är i egh. ms. defekt och saknar e i

'kammare'.

r. 11 sorglig — sorgsen. — r. 1 5 tornäörns-röst —
tordönsröst.

S. 148.

r. 1 utbrända; Vhw : \itbrunnit\

r. 3 språng = sprang.

S. 149.

N:o 6j. Ms. (egh.) om 3 s. 4:0 i Stockholms

Stadsmuseum (tidigare i Adolf Bell mans, resp.

Isidor Bonniers samling), DGr 3 s. 80-83, Eht

s. 301-303, Hjm 3 s. 221-223, Sdn 1 s. 39-41

(med strofföljden: 1, 3, 4, 5, 2, 6). — Dagligt

Allehanda, nr 44, 23 febr. 1773. — (SU 6

s. 288-291.)

Den praktfullt orkestrerade dikten till Michelessi

— en hyllning från en operalibrettist till en annan

(se StU VI s. 4j) — skall enl. en trovärdig upp-

gift i Sdn ha tillkommit på Gustaf III:s initiativ.

Kungens intresse för dikten bekräftas av ett odate-

rat brev av 1773 från Johan Simmingsköld till
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Patrick Alströmer, där det talas 0111 »Bellmans

trösteskrift till Michelessi, som har en wacker ton

och roar Kungen ganska mycket» (Alströmerska

brevsaml. nr 10362, U. U. B.). Carlén (IV s. 297)
har missförstått situationen och tänkt sig, att poemet

»varit åtföljdt af några presenter, dels i kontanter,

dels i juvelsmycken och en dosa». I själva verket

hade Michelessi tvärtom blivit berövad sina främsta

dyrbarheter genom en inbrottsstöld, varom vi läsa

följande i Dagl. Alleh. (

I3
/i och

I5
/i 1773): »Efter

Herr Abbe Michelessis bortresa til Ekholmsund

hafwa Tjufwar genom Fönstret inbrutit sig i dess

Rum och bortstulit en Guld-Dosa, som war Present

af Hannes Majestät Enke-Drottningen; en Brillants-

Ring, Present af Hännes Kongl. Höghet Prinsessan;

en Medaille öfwer Hans Excellence Grefwe Höpken,

Upsala Academies Minne af denna förtjänte Man
i Swerige och som Hans Excellence förärdt Herr

Abben; en Ring med Pr. Kaunitz Portrait och en

Sedel, stor 4000 Daler K:mt, utom en Packa

Sedlar, som utgjorde i wärde 246 Ducater, samt

några Ducater Specie; den som om denna Stöld

kan skaffa underrättelse, har at wänta hederlig be-

löning, då han sig anmäler där dessa Tidningar

utgifwas. » — »Herr Abbe Michelessi utfäster

2000 Dal. K:mts belöning för den, som återskaffar

dess förlorade Nipper och penningar. Om tjuwen

wil wara okänd, så har han 30 Ducater at und-

få, då han til Herr Abbeens Wärdinna återbär det

stulna, och skal dess brott äfwen förlåtas honom.

Herr Abbeen bor i en Flygel af General Majoren

Pecklins Hus. » Michelessi var alltså bosatt i en av
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de vid Blasieholmsgatan belägna flyglarna till det

stora s. k. Forbusska huset, som ägdes av den kände

politikern baron Pechlin (se bild och F. U. Wrangel,

Blasieholmen och dess inbyggare, Sthlm 1914,

s. 97 ff.). M:s ansträngningar att återfå sina för-

lorade ägodelar kröntes tydligen ej med framgång;

i hans blott några månader senare upprättade bo-

uppteckning (

2S
/s 1773, S. S. A.) upptagas näm-

ligen inga av de stulna föremål, vilka specificeras

i Dagl. Alleh. och även omnämnas i femte strofen

av Bellmans dikt. — Abbe Domenko Michelessi

(f. i Ascoli i Italien 1735, d. i Stockholm 3I
/s 1773)

hade sommaren i 77 1 kommit till Sverige såsom

protegé åt Gustaf III, vilken s. å. på, hemresa från

Paris sammanträffat med M. i Braunschweig och

tydligen tjusats av den vittre abbéns spirituella och

älskvärda väsen. På flytande svenska höll M. i juli

1772 sitt inträdestal i Vetenskapsakademien. I likhet

med sin vän Bellman gjorde han en uppmärksammad

insats i den rojalistiska propagandan efter stats-

välvningen s. å.; med sitt initierade »Bref til

Herr Visconti . . . rörande Revolutionen . . . den 19

Aug. 1772» (Uppsala 1773), som översattes till

flertalet europeiska språk, gav han en efter monarkens

syften tillrättalagd skildring av statsvälvningen. M.

var f. ö. en flyhänt poet, som skrev vers på italienska,

franska och t. o. m. svenska. I Bellmans dikt hyllas

han som den rojalistiske skalden och utmålas sam-

tidigt som en levnadsglad rokokoabbé med sinne

för musik, tärningsspel, Bacchi safter och 'Cyprens

söta lustar'. En kort tid efter diktens tillkomst

bortrycktes M. helt oväntat av döden; när hans
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gravvård några år senare skulle resas på Jacobs

kyrkogård, hedrade Bellman sin väns minne med

ännu en dikt (Eichhorn II s. 79). M:s bouppteck-

ning utvisade, till följd av stöldkuppen, något under-

skott; i förteckningen över hans synnerligen väl-

försedda garderob bildade en gammal svart siden-

prästkappa med krage det enda prästerliga inslaget

bland mängden av eleganta världsliga plagg, till

vilka bl. a. hörde en dyrbar lappmudd med stoffering

BksiehoImsgatan med Forbnsska lutsets flyglar t. v.

I en av flyglarna var Abbe Michelessi bosatt. Byggnadsritning 1758.
Stockholms Stads Byggnadsnämnd.

av hermeliner, värderad till 300 dir kmt. Bok-

förteckningen upptar mest klassisk och italiensk

vitterhet samt historia och memoarer. En symfoni,

utskriven i tio stämmor, skvallrar om M:s musika-

liska intressen; ett boklån, 3 volymer Livius, från

»herr Schröderheim » ,
troligen Elis Schröderheim,

tyder på att även denne tillhört den italienske

abbéns stora vänkrets. — Om Michelessi, se f. ö.

Agne Beijer i Samlaren 1920, s. 92 fF.

* Överskriften enl. Dagl. Alleh.; en ej egh. rubrik

i Stadsmuseets ms. lyder: 'Öfver Michelesi då de
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stal af honom p[enningar] och juveler'; DGr, Eht,

Hjm : 'Till Abbe Michelesi då han blef bestulen';

Sdn: Till Abbé Michelessi. På Hs Maj:s befall-

ning'. — r. 15 pä var; Hjm: 'i sin'. — r. 20

din; DGr, Eht: 'vår'.

S. 150.

r. 1-6 stå i Sdn i ordningsföljden: 4, 5, 6, 1, 2, 3.— r. 16 skvalar; DGr, Eht, Sdn: 'strålar'.
—

r. 27 Grymt; Hjm: 'Och'. — sömnen; DGr, Eht

:

'sängen'.

f. 1 bland Cyprens söta hutar. På Cypern låg Pa-

phos, kärleksgudinnans älsklingsort enl. den gre-

kiska mytologien; se StU VI s. 68, anm. till s.

73 r. 28. — r. 9 La Hal), La Hay, känd hol-

ländsk violinist, verksam i Stockholm vid denna

tid och omnämnd av Bellman även i den på 1770-t.

diktade Fr. Ep. nr 37 om Kungsträdgården; se

StU I s. CXXXV. — r. 18 Träske = Träsket,

den igengrundade och ödsliga Träsksjön mellan nuv.

Roslagstorg och Surbrunnsgatan; se StU III s. 34.— Augur (lat.) — teckentydare, spåman. — Skin-

uaruiken, vid södra stranden av Riddarfjärden, med
det höga Skinnarviksberget utgjorde liksom Träsket

en avsides belägen, ogästvänlig och glest bebyggd

trakt, väl lämpad som hemvist åt de dystra skep-

nader, som skalden här frammanar.

S. 151

.

r. 2 *Molnens (så i övr. hss. och Dagl. Alleh?);

Stadsmuseets ms.: 'nattens'. — svalg; DGr, Eht,
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Sdn: 'svall'. — vågor; DGr, Eht, Hjm: 'lågor'.

— r. 7 utmätte; DGr, Eht: 'afmätte'. — r. 12

ock; DGr, Eht: att'.

r. 1 Nattens facklor börja sprida sina bleka lågor:

stjärnornas ljus börjar mattas. — r. 1 1 vid flygten

af en svala. De romerska augurerna sökte utröna

gudarnes vilja särskilt genom att iaktta vissa fåg-

lars flykt och läten. — r. 1 8 Cupidos altar, här=
paulunen. — r. 19-22

Med ett kungligt sken ock tycke

Strålar en jouvel.

Där en gyldne dosa glimmar;

Marek rubinen strimmar!

Man igenkänner här ett par av de kungliga dyr-

gripar, som Michelessi blivit berövad enl. Dagl.

Alleh.: »en Guld-Dosa, som war Present af Hän-

nes Majestät Enke-Drottningen; en Brillants-Ring,

Present af Hännes Kongl. Höghet Prinsessan » .

—
r. 22 strimmar= kastar strimmor, strålar. Jfr Fr.

Ep. nr 80: »Inblandar Pärlors strimmande sken »

.

— r. 26 ränta= giva något i ränta.

S. 152.

r. 5 största; DGr, Eht: 'första'.
—

- Hjm : 'sidsta

ärestycke'. — r. 8 Skämmer; Hjm: 'stämmer'. -

—

r. 1 2 försvära; DGr, Eht: 'besvära'. — r. 15

C M B. endast i Stadsmuseets ms.
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r. 4-6 mins Corneille till verIdens smak och tycke

Skref sitt största mästerstycke

Vid ett krassligt bord.

Bellman anspelar här möjligen på den äldre, nu-

mera vederlagda uppfattningen, att den store franske

dramatikern Pierre Corneille på gamla dagar skulle

ha levat i misär. — krassligt — rankigt. — r. 1 1

Karg= snål. — kista: penningskrinet, den snåles

attribut.

S. 153.

N:o 68. Nija Almänua Tidningar, nr 94, 27 april

1773, s. 156-157. — Omtryckt ij. Flodmark,

Elisabeth Olin och Carl Stenborg, Sthlm 1903,
s. 63-64.

Dikten är en hyllning till den unge operasångaren

Carl Stenborg (f. 1752, d. 1 8
1 3} efter en före-

ställning på Bollhuset av Wellander och Uttinis

opera Thétis och Pelée, inledningsprogrammet vid

den gustavianska sångscenens öppnande den 18 jan.

1773. Nya Alm. Tidn. tillfogar vid publiceringen

av dikten följande not: »Hr Carl Stenborg spelte

den dagen Pelees Role med en owanlig skickelighet,

och hälst uti 4: de Acten, där han uti Furiernas

Ballet öfwerträffade af Action alt det, hwad man
ännu af Swensk Acteur hos oss sedt på en Nationel

Theatre. Häruppå alluderar Sångstycket, författat

af wår almänt kände Skald för den lätta och fria

Poesien. » Festen för Stenborg ägde enl. diktens

ordalag rum 'hos S . . . s', vilket, såsom Flodmark



Carl Stenborg.

Oljemålning av Ulrica Pasch, 1785. Kungl. Teatern. Foto i Sv.

Porträttarkivet.
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påpekat, kan tänkas vara en förkortning för Stierne-

crantz (närmast då bankokommissarien Christer

Adrian S;9 far till de båda glada bricolisterna,

Bellmans vänner, Gustaf Fabian S., f. 1750, och

Arvid Adrian S., f. 1755). Som ett apropå till

Bellmans umgänge med Operans celebriteter kan

erinras om att skalden just vid denna tid själv sysslade

med ett stort musikdramatiskt arbete, texten till operan

Fiskarena (se StU VI s. 42 ff.). Den omkr. 1773
skrivna Fr. Ep. nr 5 1 med dess detaljrika skildring

av den rätt ståndsmässiga konserten på Tre Byttor

torde f. ö. vara direkt inspirerad av Bellmans då-

varande umgänge med huvudstadens musikkoryféer
J— kanske just av den nedannämnda- musiksoiréen

hos Stenborg, vilken tilldrog sig särskild uppmärksam-

het. — Om festen för Stenborg den 22 april 1773 är

intet närmare känt. Däremot finnes i Nya Alm.Tidn.

en utförlig skildring av ett musiksamkväm hos Sten-

borg själv den följande månaden, då Bellman också

medverkade jämte en rad kända personer, bland dem
kommerserådet Patrick Alströmer, fru Elisabeth Olin

(se ovan s. 54) med dotter, Stenborgs blivande

maka, samt författarna Olof Bergklint och Johan

Simmingsköld. Skildringen av festen, som följer

här, ger ett exempel på det förfinade umgängeslivet

inom dessa musikkretsar, där Bellman var en gärna

sedd gäst. »Wår lycklige Carl Stenborg firade hos

sig Aminnelse-dagen af Hans Kongl. Maj:ts Höga
Kröning, sistl. 29 Maj, i et litet, utsökt och hederligt

Sälskap. Wore jag Poet, så skulle jag säga, at

Musiquen och Skaldekonsten där förenat sig, at

Låfsiunga sin Skyds-Gud. Hr Stenborg yppade



Elisabeth Olin d. y.,

gift 1793 med Carl Stenborg.

Oljemålning av Ulrica Pasch, 1785. Kungl. Teatern. Foto
Porträttarkivet.

25. — Be lim a n, Dikter till enskilda. I.
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sjelf anledningen, genom et kort och wackert Tal.

Eftermiddagen tilbragtes under afhörande af en

utwald Musique, hwarunder unga Mademoiselle

Olin afsöng med förundranswärdt behag och färdig-

het hosföljande, af Hr Stenborg til Ord och Musique

componerade Air, som äfwen har det besynnerligt,

at den är satt i de aldrafinaste Toner, som med
röst kunna uttryckas. Fru Olin afsöng en icke

mindre swår och förträffelig Italiensk Air, satt til

Kongi. Kröningen sistl. år. Hr Commerce Rådet

och Rid. Alströmer en annan, och Hr Stenborg

åter en sin egen öfwer Revolutionen, hwilken Air

hittils warit ansedd för hans bästa Musicaliska arbete.

Jag har härom sagt alt nog, då jag nämt rösterna.

Tillika roades Sälskapet, utom mångfaldiga andra

dylika förnöjelse-ämnen, med et par sköna Solo-

Danser, af den unge och mycket skickelige Opera-

Danseuren Hr Wacklin. På detta fölgde en den

wackraste och gladaste Soupee, som allena hade

förtjent at målas. Sedan Hr Commerce Rådet

Alströmer upläst den äfwen medföljande wackra

Oden af Hr Secret. Simmingsköld, afsöngos, wid

de Kongl. Skålarne, af Herrar Alströmer, Stenborgar,

Bellman och Björkman, samt Fru och Mademoiselle

Olin, den äfwen här medföljande Oden, ofelbart

et af de skönaste och lyckligaste Skaldqwäden,

som wi på wårt Språk äga, under Air: De la

flamme la plus pure, samt en tryckt och äfwen

skrifwen Skål, alla tre af Hr Notar. Mag. Bergklint; i

och lärer M. H. ej twifla på, at det war den

wackraste Chorus, som kan få höras. Men glädjen

öfwer sielfwa Dagen, som hos alla blossade, war
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aldeles obeskrifwelig. Kort sagt, ingen hade ihog-

kommit Tidens längd, när man åtskildes kl. 3 om
morgonen» (Nya Alm. Tidn., 4 juni 1773; en

annan skildring av festen är införd i Hwad Nytt?

Hwad Nytt? 10 juni 1773). — Om Bellmans

förbindelser i fortsättningen med den gästfrie Stenborg

är föga känt. Ett prov på Stenborgs allmänt om-

vittnade hjälpsamhet mot sina vänner har bevarats

från 1788, då han tecknade en borgen för 60 rdr

specie åt Bellman (skuldsedeln nu hos dir. Erik

Wirén, Stocksund; se f. ö. Björkman s. 148). —
Om Stenborg, vilkens porträtt här återges jämte

mamselle Olins, hans blivande maka, se f. ö. J. Flod-

marks biografi Elisabeth Olin och Carl Stenborg,

Sthlm 1903.

r. 14 ofurs skyar. Jofur = Jupiter, åskans gud;

se StU IV s. anm. till s. 143 r. 6.

. 154.

N:o 6g. Ett ms. om 4 s. med svartkantat papper

ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers

samling; det är tryckt i EU (2 s. 45), som här

följes.

Dikten är en gravskrift över den lille Claes Gustaf

Arrhin von Kapfelman, enda barnet till Bellmans

syster och svåger, makarna Arrhén von Kapfelman

på Hägersten (se ovan s. i<$); han var född 20 aug.

1 77 1 och avled 20 maj 1773 (Klerckerska saml.,

K. B.).
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r. 2 i och r. 23 föremal osäkra läsarter (bryta

rimschemat).

S. 156.

N:o jo. Vhw 6 s. 131, Schöm s. 77, Weste

s. 89, DIGe 4:0 1:8 nr 34. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 148-149, 27 juli 1773. Dagligt

Allehanda, nr 180, 11 au g. 1773. Nya Almänna
Tidningar, nr 181, 12 aug. 1773, s. 296. —
(VU 1 s. 397-)

Impromtut över åskvädret insändes till Hwad Nytt?

Hwad Nytt? av tidningens stockholmskorrespon-

dent i ett brev, daterat den 19 juli 1773, där

dikten presenteras med följ. ord: »Jag lägger til

et stycke rolighet. Wår qwicke Belman är oänd-

ligen bekymrad för åskan. Här om dagen, då hon

lät höra sig, befant han sig i godt sä Iskap, men
förlorade all sin glädtighet: blef dock tröstad af

en i sälskapet närwarande wacker Flicka. Sedan

bulret war förbi, skref han dessa rader:». Om den

sköna trösterskans namn gå uppgifterna isår. Enl.

DIGe skulle hon ha varit identisk med mamselle

Lissander (se ovan s. 46), enl. Gjörwell åter med
en mamselle Stenberg. I ett brev den 23 aug.

1773 till lektor Johan Gothenius i Göteborg (K. B.)

berättar Gjörwell om det rabalder, som Bell mans

oskyldiga impromtu förorsakade
1

: »En lustig Anec-

dot. D. Rosén har, som M. H. vet, trykt Belmans

1 De i brevet åsyftade personerna äro doktor Johan Rosén, lektor

i Göteborg och utgivare av Hwad Nytt? Hwad Nytt?, hans äldre

broder doktor Gabriel Rosén, överhovpredikant och kyrkoherde i

Riddarholmens och Bromma församlingar, samt assessor Johan Pheiffer,

Dagligt Allehandas redaktör och en av Bellmans vänner (se StU III s. 1 19).
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Vers til Mamsell Stenberg. Den satte Pfeifer i

Allehanda. Ängeln Gabriel, som tillika är Ass.

Pfeifers Kyrkoherde, kommer til honom med en

myndig Mine, och besvärar sig högel, öfver en

så förargelig och vår Religion så stötande Poesies

införande i des Blad, med tillägning, at Consisto-

rium ej kunde underlåta, at beifra det hos Kgn
[Kungen]. Det är mig ganska okärt, svarade Pfeifer,

men beklagar, at Straffet drabbar Er egen Bror,

utur hvars Hwad Nytt? jag tagit den förgripeliga

Versen. Än mer, han har fått i Götheborg Critik,

och se här et ampelt Försvar för Versen, som än

mindre torde upbygga Hr Kgl. Öfver-Hof-Prådi-

kanten. Tyst blef Ängeln Gabriel, som en mur,

strök på foten, och gick lutande up i Consistorio.

Lyster mig se, hvad håraf blifver; och om intet

Personen förändrar Saken, om annars sådant har

rum i Consistorier. » Protesterna mot dikten hade

tagit sin början i Götheborgska Nyheter (

3I
/7 1 773)?

där en indignerad »Resande från Skara Stift» höjde

sin stämma mot Belimans i Hwad Nytt? Hwad
Nytt? publicerade »stycke af ohyggelighet och

Epicureisk fräckhet . . . Sådane Poeter brösta sig af,

at fördrifwa barbariet hos oss; och de införa däraf

det ohyggeligaste och swartaste slaget, som man
ock i Marocco skulle blygas wid. De brösta sig

af wår Nådige Konungs höga approbation; men
sannerligen den Herren kan tycka om sådan

Epicureisme! » Den 19 au g. 1773, årsdagen av stats-

välvningen, vilken Bellman tillbragte på Fållan (se

nedan s. 168 not och s. 210), beslöt sig därefter Stock-

holms konsistorium för en aktion mot den förgrip-
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liga versen, som underställdes justitiekanslerns höga

granskning. Med anledning härav uppkallades såväl

Bellman som Pheiffer och Gjörwell till statssekre-

teraren J. G. Wallencreutz 1

, vilken förestod justitie-

kanslersämbetet, och där blev i synnerhet Bellman

»i alwarsammaste måtton antydt, at afhålla sig

ifrån alt sådant, som i mer eller mindre mohn
kunde wäcka förargelse», samt förehållen »at bruka

sin qwickhet til sådant, som wore nyttigt och

artigt, utan at stöta Religionen». De av justitie-

kanslern utdelade reprimanderna vunno därefter

Kungl. Maj:ts godkännande. (Handlingar i målet

tryckta av C. Eichhorn i Svenska Autograf Säll-

skapets tidskrift, Sthlm 1888, I S.X08 ff., samt av

A. Blanck i Bellman vid skiljovägen, Uppsala 1941,
s. 50 Af.). Konsistoriets beskäftiga aktion synes ha

irriterat Bellman i hög grad och skärpt hans gamla

motvilja mot skenhelighet och bigotteri. Sina känslor

gav han uttryck åt i en senare utesluten strof av

Fr. Ep. nr 63, som förmodligen skrevs någon tid

efter ovannämnda händelse; den synnerligen fräna

teckningen där av en hycklande och liderlig präst

inrymmer, som R. Steffen påpekat (Samlaren 1896,

s. 146 not), en direkt anspelning på impromtut över

åskvädret och dess kyrkliga efterspel:

'Paulus himlar och ler och drömmer,

Nästa söndag han mig fördömer,

Som min Iris så högt berömmer

Och will dö i hennes famn!'

1 Denne var far till hovjunkaren Göran Otto Wallencreutz, med
lken Bellman tio år senare hade en kuriös kontrovers (se StU VI s. 1 6 fF.).
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Överskrift i Vhw: 'Sista Tanckar'; i Weste: 'Im-

promtu'; i DIGe: 'Wers af Bellman till M!i£ Li-

sander wid ett åsk-wäder\ — r. 3 kastar; DIGe:

'lj ungar'. — r. 5 *Jtimt (så i flertalet hss.); Hivad

Nytt?: 'Samt'. — Jämt... och; DIGe: 'Än...

än\ — *Fader- Var (så i flertalet hss.); Hwad
Nytt?: -— r. 9 mull; DIGe: 'grift\ —
Weste, Vhw och Schöm ha följ. version av dikten:

Vid Jofurs blixt och dån, som skräck och fasa sprida,

Då under stormars ras han kastar och han slår,

Man såg en skrämd poet tätt vid sin skönas sida

Jämt kyssa hännes hand och läsa Fader Vår.

Fast döden den
1
är svår, när hjertat sönderbrister

Han trott sig lyckligt dö i Cephis täcka famn,

Förutan Medicus och utan Comminister,

Blott at hon vid des graf med tårar nämt hans namn.

r. 2 fflfurs, se ovan anm. till s. 153 r. 14.

S. 157.

N:o J 1. Vf j6 (Zetthermanska hs. s. 27-29),

Ttr s. 333-334 (stroferna 1, 2, 4, 5). — Tryckt

i B. Schöldström, I tittskåpet, Norrköping 1891,

s. 223 (stroferna 1, 2, 4) samt i R. Steffen,

Bellman och hans diktning, Sthlm 1908, s. 96-98.

Liksom flertalet av de följande dikterna i volymen

har denna sång tillkommit under en sommarvistelse

på Fållan hos Bellmans gamle vän, stadsaktuarien

''Schöm: 'än'.
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Magnus Zettherman (jfr härom StU II s. ijg f.

och VI s. 46). Tre av skaldens skapelser här äro

daterade till au g. 1773, och de övriga torde ha

tillkommit ungefär vid samma tidpunkt. Helt ute-

slutet är det dock inte, att Bellman även följande

sommar vistats någon tid på Fållan i samma vän-

krets och först då skrivit några av de här införda

dikterna. Flertalet av dessa äro hämtade ur den

s. k. Zetthermanska hs. (se ovan s. 4 n:o 1 2), en

avskrift av de numera försvunna bellmansmanuskript,

som ursprungligen varit i Magnus Zetthermans ägo.

Denna hs. inrymmer även en del dikter med annan

syftning, däribland »Opp, Amaryllis» och en rad

andra, som Bellman visserligen har presenterat hos

Zetthermans men som synas utgöra brottstycken

av hans just detta år utarbetade opera Fiskarena;

de skola ingå i andra avsnitt av StU.

Värden på Fållan, stadsaktuarien Magnus Zetfher-

mart (f. 1 7 1 6, d.
l

/$ 1787), var äldste son till

en hattstofferare i Stockholm och hade efter akade-

miska studier auskulterat vid rådhus- och kämnärs-

rätterna i huvudstaden. Sedan han från 1739 varit

Notarius Publicus och därvid »lagt å daga goda

prof af skickelighet och välförhållande», erhöll han

1758 fullmakt på stadsaktuariesysslan i Stockholms

Rådhus, vilken han innehade till sin död (Stads-

sekreterarens registratur 1758, S. S. A.). Som du-

gande ämbetsman bekläddes Z. med allehanda

förtroendeuppdrag. Enl. Stockholms Stads Calender

var han sålunda på 1770-t. en av Barnsängshuset

Pro Patrias elva direktörer; bland meddirektörerna

voro sådana potentater som C. F. Scheffer, A. G.
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Leijonhufvud, Fredrik Sparre och Johan Liljencrantz.

Magnus Zettherman var känd som en mycket

gästfri man, och hans hem i staden och på landet

var en trivsam mötesplats för anförvanter och

vänner. Genom sina tre giftermål förvärvade Z.

en stor släktkrets. Hans första maka var en till

åren kommen änka, Margaretha Elisabeth Hornet

j

(f. 1700, d. 1763), som tidigare varit gift med
vinskänken Samuel Kruger (f 1735). Hennes far-

mor hette Elisabeth Klein och var halvsyster till

Barbara Klein, Bellmans farfars mor. Lagman J. A.

Bellman var alltså syssling med Magnus Zetthermans

maka, och förmodligen var detta inte utan betydelse

för Carl Michael Bellmans förtroliga umgänge hos

familjen Z. Magnus Zettherman ingick 1767 nytt

äktenskap, och den utkorade var även denna gång

en änka, dock av betydligt yngre årgång än sin

företräderska; hennes namn var Hedvig Eleonora

Radon (f. 1738, d. 1 77 1), och hon hade förut

varit gift med rådman Lorentz Ekman, med vilken

hon hade två minderåriga söner. Hennes far var

bryggaren Henric Radou i Stockholm, och av hennes

systrar hade en varit gift med kyrkoherde Lars

Hallman (se ovan s. 2/j) f
medan två andra voro

gifta med kända stockholmsbryggare, Carl Johansson

Roos och Jean Dubois (den sistnämnde blev svär-

far till Bellmans gode vän löjtnant Nils Fries).

Hedvig Radou hade av sin förste make ärvt en

fastighet på Helgeandsholmen, tomtnr 3 vid Gamla
Norrbrogatan. Det var ett 1600-talshus i tre vå-

ningar jämte en lång gårdsflygel från mitten av

1700-t. ; som hyresgäst där hade rådman Ekman
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bl. a. haft Hedvig Charlotta Nordenflycht (ML
1760, S. S. A.). I huset (se bild) var på 1800-t. den

kända Lorenska badinrättningen inrymd (L. IM.

Zetthermanska lutset vid Gamla Norrbrogatan.

Detalj av reklamkort från 1850-t. för Lorenska badinrättningen.

Bååth, Helgeandsholmen och Norrström, Uppsala

1918, II s. 41, 116, 207). Fastigheten frånträddes

av Zettherman efter hustruns död. Hedvig Radous

tidiga bortgång gav en anonym skald, möjligen
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Bellman, ämne till följande tröstedikt »Til Herr

M. Z**» i Dagl. Alleh. (^4 1771):

Gråt wärda Wän! mit öga gråter,

Då jag Dit hjärta sårat ser;

Lät Dina tårar rinna ner

Ned på det bröst Du ömt uplåter,

Hwars känsla altid blir berömd;

En dygdig Wän, Din hulda Maka
Hon til sit ursprung går tilbaka,

Gråt ej, - - Din Wän är säll och gömd.

Förutom stenhuset på Norrbro, värderat till 70 000 dir

km t, efterlämnade Hedvig Radou ett ganska dyr-

bart bo, bl. a. juveler för närmare 5 000 dir.

Hennes enskilda egendom tyngdes dock av stora

skulder, och bristen uppgick till över 50000 dir

(bouppteckn. 3% 1772, S. S. A.). Magnus Zetther-

man gifte sig för tredje gången 1774, närmare

60 år gammal, och då med en ung dam, som

förestod hans hus under änklingstiden och i Bellmans

diktning figurerar som ogift värdinna på Fållan.

Hon hette Johanna Christina Berg (f. omkr. 1750,

d. 1835), var 5° är yngre än Z:s första fru och

tycks ha varit myndling till rådman Ekman; redan

i 1770 års ML uppräknas hon bland husets med-

lemmar under beteckningen pupill. Med henne fick

Z., som förut varit barnlös, på gamla dagar tre

ättlingar, en flicka och två pojkar, av vilka Magnus
(f. 1780) under nästa sekel kom att efterfölja

Bellman som tjänsteman (kamrer) i Kungl. Nummer-
lotteriet. — Stadsaktuarien Zettherman var i Stock-



Porten till Zetthermanska huset vid Stora Nygatan, numera flyttad till

Tyska Brinken.

Foto av Kasper Salin, omkr. 1900. StockholmsTStadsmuseum.

holm bosatt i eget hus i hörnet av Stora Nygatan

och Tyska Brinken (k v. Cybele, nya nr 12; se

bild); fastigheten, som hade anor från 1600-t. och

alltjämt finnes bevarad, förvärvades av Z. 175

1

och förblev i hans familjs ägo till 181 5 (Fastighets-



Kommentar

register, S. S. A.). Enl. 1775 års TL (S. S. A.)

uppbar Z. 900 dir smt i hyra; hans årslön var

700 dir; tjänstefolket utgjordes av kusk och två

pigor. Bland hyresgästerna voro kammarrådet Anders

af Botin (se nedan s. 180) samt Sickla Cattuns-

tryckeri, som hade sin försäljningsbod i huset.

Bouppteckningen efter Z. (
24

/7 x 787> S. S. A.)

utvisade ett rikt och vackert bohag och en slutlig

behållning i boet av 1 179 rdr. Hans boksamling

inrymde främst lagfarenhet, historia och vitterhet,

bl. a. Les Mille et Une Nuit, Fabler av Ovidius,

Contes de Boccace, Holbergs Comedier, Télémaque,

Pamela, Helicons Blomster och, naturligtvis, Bacchi

Tempel. Vid sin hädanfärd hyllades den gamle

stadsaktuarien med en anonym gravdikt i Stockholms

Posten (
9
/5 1787), och följande höst höll Bellman

själv ett varmhjärtat minnestal över honom i Par

Bricole (Eichhorn I s. 275-284), där han tecknar

en bild av den vänsälle åldringen:

Han var förträfflig ibland vänner;

Han log så godt — och sjöng så glad.

Man näpplig' mer hans like känner

I vår nu mer så trumpna stad . .

Hans bord var, i sin rundel dukadt,

I staden alltid vänners ro;

Så har den hedersmannen brukat,

Allt sedan först han satte bo.

En middag i hans glada hydda,

Tillredd med måttlighetens krydda,
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Var magen just en kostlig ting;

Men att sitt fria val utstaka,

Satt i högsätet främst dess maka,

Och barn och vänner runtomkring.

Der dracks en skål, der sjöngs en visa

Till vinets lof, till skönhets pris,

En ädel vänskap att beprisa

Och menskokärlek på allt vis,

En skål för kung och rikets männer,

Sist med en suck för gamla vänner,

Som längse'n vandrat från hans bord . . .

Om somrarna var Magnus Zettherman bosatt vid

sjön Magelungen (Södertörn) på sin lantgård Fällan,

*/4 mantal frälse under Sköndals säteri, till vilken

han åtm. från 1765 haft besittningsrätten; gården

värderades 1772 till 63000 dir kmt (enl. Hedvig

Radous bouppt.). 1771 års ML för Stockholms

län (s. 1 192, K. A.) upptar fem personer som gårds-

folk på Fållan, därav en gift dräng och två pigor.

På 1840-t. ägdes Fållan av grosshandlaren friherre

J. A. Rantzow, som lade gårdens jord under sin

närbelägna egendom Stortorp, varefter byggnaderna

på Fållan synas ha blivit nedrivna. Den minnes-

rika gårdstomten är avbildad i StU II s. 141 . I

sitt minnestal över Zettherman har Bellman lagt

in en idyllisk genrebild från stadsaktuariens tuscu-

lum vid Magelungen:

Ert tålamod jag mig utbeder,

Ert tillstånd att ledsaga eder
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Bort till vår broders sommarpark,

Dess lilla landtgård södra vägen,

Hans kära Folla, täckt belägen

Och sirad med en bördig mark.

Der gick han med sin staf i handen,

I gräset vid den lugna sjö,

Besåg de spridda sädeslanden,

Sin gräsbeväxta äng och hö.

Dess lilla trägård ögat glädde;

Bland bär och blommor in han trädde,

Och ut åt fältet, vördnadsfull,

Med blottadt hufvud, gaf han ära

Den magt som skickat så och skära

Och frodar brödet i vår mull.

Se'n han sin bön om hvilodagen

Det högsta väsende beskärt,

Och middagsklockan re'n var slagen,

Så var en väns besök så kärt

Om söndagsmiddagen från staden.

Man vagnar såg, två, tre i raden,

Hvar vagn i vändningen geschwind;

Den glada värden gladt sig buga

Och hasta från sin landtmansstuga,

Och buga än en gång vid grind.

På Fållan hade Magnus Zettherman i augusti 1773
samlat ett antal gäster till någon tids sommar-

förlustelse. I dikten n:o 71, 'Öfver händelsen på
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Näset', finna vi en hel rad av dessa som med-

agerande kring den förälskade poeten
1

: där möter

sålunda, förutom värden själv och hans husföre-

ståndarinna mamselle Johanna Berg (se ovan),

fru Margaretha Norman och hennes dotter Wilhel-

mina, som Bellman plötsligt förälskat sig i, fru Char-

lotte Hallman, maka till arkiater J. G. Hallman,

vilken också vistades på Fållan, samt mamselle

Ernestina Svebilius, väninna till Wilhelmina Nor-

man. Av dessa voro fruarna Norman och Hallman

systrar och döttrar till Magnus Zetthermans första

maka i hennes tidigare gifte med vinskänken

Samuel Kriiger; Zetthermans båda styvdöttrar voro

också avlägset slägt med Bellman (jfr ovan s. 161),

som var deras brylling.

Intresset knyter sig närmast till fru Norman och

hennes dotter, vilken i första hand inspirerat Bellman

till hans ymniga diktning på Fållan. Margaretha

Andrietta Norman, f. Kriiger (f. 1727, d. omkr.

1785) var sedan 1757 änka efter kanslisten vid

Kongl. Hofexpeditionen Olof Norman och hade

som gift utövat vårdinneskapet i ett luxuöst hem

pä Norrmalm. Olof Norman levde nämligen på

stor fot; han var knuten till den något suspekta

hovkretsen kring gamle kung Fredric och en följd

av år i privat tjänst hos den äventyrlige kunga-

gunstlingen och vivören, presidenten Erland Broman.

Vid dennes död i jan. 1757, som efterföljdes av

en skandalös konkurs, insjuknade Norman, och

1 Dikten är daterad den 19 aug. 1773 och, säkerligen med avsikt,

skriven till melodi av Gustafs skål, varmed Bellman vid statsvälv-

ningen på dagen ett år tidigare hade hyllat Gustaf III (se StU VII

s. 2 1 Af.).
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några månader senare följde han sin förman i

graven. Bromans bankrutt ledde till ekonomisk

ruin även för Olof Norman, vilken hade inne-

stående fordringar hos presidenten på ej mindre än

120000 dir kmt (Nedre Borgrättens bouppteck-

ningar juli 1757, S. S. A.); hans sammanlagda

skulder uppgingo till en kvarts million dir, medan

de säkra tillgångarna stannade vid 100000 dir.

Familjen Norman bebodde sitt eget stenhus vid

hörnet av Trompetarebacken (nu v. Smålandsgatan)

och Malmskillnadsgatan (kv. Stormhatten, nya nr 1 3);

det var värderat till 50000 dir, och till den fasta

inredningen hörde allehanda dyrbara detaljer i tidens

stil: förgyllda listverk, målade vävtapeter med

figurer, o. a. Av det magnifika bohaget, som vid

Normans död delvis var pantsatt, i likhet med

fruns dyrbara juveler, kan nämnas konterfej er av

kungaparet, kronprins Gustaf och en rad andra

kungligheter, ett »Ebenholts Cabinet» med ett litet

svart skåp på fot, som dottern Wilhelmina fått

av sin mormor, samt en rad dyrbara musikinstru-

ment, däribland en »Clav d'amour på sin fot, i

fullkomligt godt stånd, målad innan och utan

»

(500 dir) och en »Clav Cymbal, omålad» (400 dir).

Om familjens starka musikaliska intressen vittnade

även det omfattande notbiblioteket, som bl. a. in-

rymde ett stort antal symfonier, sonater och »sång-

pjäser» av Roman; bland Normans mer osäkra

gäldenärer omnämnes f. ö. en känd musiker, hov-

kapellisten Ferdinand Zellbell, som var skyldig

872 dir. — Efter makens död var änkefru Norman

med sina minderåriga barn, en dotter och en son,

26. — B e lim an, Dikter till enskilda. I.
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hänvisad till en betydligt blygsammare levnads-

standard. Ar 1770 finna vi henne, jämte sin

adertonåriga dotter och pigan Anna, bosatt strax

norr om Clara kyrka (kv. Gripen, nya nr 5 ; JV1L

1770, S. S. A.), och 1775 bodde hon ett stycke

längre söderut i Clara förs. (kv. Brunkhalsen, nya

nr 4; TL 1775, S. S. A.) och betalade i skatt

1 3 dir smt, därav 3 dir för överflöd.

Om den vackra och sängbegåvade dottern Wilhel-

mina Elisabeth Norman (f. 1752) och hennes för-

hällande till Bellman, som tycks ha inletts först

i aug. 1773 (se nedan s. 2o6\ få vi en del upp-

gifter i ett brev frän Gjörwell till Patrick Alströ-

mer, dat. Stockholm 12 dec. 1774 (Bergianska

brevsaml., vol. 16 s. 596 f., Vetenskapsakademiens

Bibliotek); det heter där om Bellman: »Tänk, den

dåren har blifvit tout de bon kär; i hvem"? uti

Mamsel Norman; men NB. ej uti den rygtbara

eller Hl Kortmans gemål, utan uti henne, som bor

vid Clara och sjunger artigt, en rasker, vacker och

artig flicka. Hon börjar dock efterhand at åldras;

behöfver således en Fulmägtig för sin reputation,

och är ej ohugad för detta Partit, men Slägten,

som fant ingen uträkning vid detta Giftermål, på

köksspisens vägnar, gjorde hela detta Bacchanaliska

Ägtenskap om intet. Belman, helt kalkonsk öfver

en sådan desastre, går til sin Sköna, tilspör hennes

hjerta om en sådan hårdhets möjlighet; men hon

var då redan obarmhertig, och frågade helt spåtskt

tilbaka: När låter Ni hämta Era orena Linkläder?

Stackars min Belman gik bort helt hängfärdig,

componerade en visa om sina Trångmål, gaf den
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åt Konungen, som skänkte honom 3 000 Daler,

med hvilka han förmodl. nu dödar en och annan

Källar-räkning, samt slår ihjäl en och annan Björn

tils vidare. Flere, som kommit från Gripsholm,

hafva försäkrat, at äfven Hl Rexel fat af Konungen

en douceur af 2 000 Daler. Om så är, så är

Hans Maj 1 ganska nådig.» Kärlekssagan på Fållan

kom alltså att få en något jordbunden epilog, som

i fortsättningen blev om möjligt ännu mer prosaisk.

Av ordalagen att döma skulle den definitiva bryt-

ningen mellan mamselle Norman och Bellman

snarast ha ägt rum någon gång på hösten 1774.
Den försmådde friaren hämtade sig tämligen raskt

från sin hj ärtesorg, och redan följande sommar

skrev han hyllningsvers till en annan ung skönhet,

den adertonåriga Lovisa Grönlund, som sedan blev

hans livsledsagerska (se härom Bellmansstudier IV,

Sthlm 1930, s. 65 flf.). Då hade redan Wilhelmina

Norman träffat sitt val »på köksspisens vägnar»,

för att tala med Gjörwell; i april 1775 ingick

hon nämligen äktenskap med den sextiotvåårige

assistenten i Politiekollegium, sadelmakaren Peter

Strömdahl (f. omkr. 171 3, d. 1782). Denne åldrade

brudgum hade tidigare varit gift två gånger; hans

första maka hade varit nästan 50 år äldre än

Wilhelmina Norman; den andra hette Johanna

Lovisa Stenberg (död 1774) och var dotter till

jägmästaren Nils Stenberg, vilkens lysande bacchana-

liska förtjänster Bellman förevigat i ett av sina

sista ordenskapitel (se om honom StU IV s. 58 ff.).

När Wilhelmina Norman vände Bellman ryggen,

rönte hon alltså det säregna ödet att i stället bli



I72 Kommentar

befryndad med en av bellmansfigurerna från Bacchi

Ordens värld. Med Strömdahl fick hon fyra barn,

tre söner och en dotter. Hennes förhoppningar om
en sorgfri ekonomi som den gamle sadelmakarens

hustru blevo emellertid grymt gäckade. Familjen

Strömdahl var bosatt i hörnet av Drottninggatan

och Lilla Vattugatan (kv. Björn, gamla nr 58;

TL 1775, ML 1780, S. S. A.), där sadelmakaren

genom arv blivit ägare till en fastighet.
1 Hans

ekonomi försämrades emellertid starkt med åren,

huset måste avyttras, och vid sin död lämnade

Strömdahl endast skulder i arv till sina efterlevande;

hans klocka och bordsilver voro pantsatta, och

den vackra änkan fick nöja sig med en förhyrd

sorgdräkt (Bouppteckning 7
/2 1 7^3, S.. S. A.). Hon

ansattes hårt av pockande borgenärer och tvangs

1785 att göra cession (Konkursakter 1785 nr 112,

S. S. A.), sedan först hyresvärden genom utmätning,

som hon skriver i aug. 1784, »skiljt mig wid all

boets lösa egendom, så att jag nu icke äger i

min ägo något det ringaste af husgeråd . . . Till-

gångar: finnas icke utom några gamla gångkläder

för mine små barn samt en enda klädning för mig».

Det var en bistrare verklighet än den som Bellman
ett decennium tidigare utmålade, då han på Fållan

lät sammankalla »Samtelige Creditorerne om kyssar

uti Mademoiselle Wilhelminas gäldbundne bo

»

1
Enl. ML 1780 bodde i huset även kryddkrämaren B. Chr.

Quiding och hans maka Helena Lindberg, Bellrnans dyrkade väninna
under hans senare år. Huset vann ryktbarhet genom greve Samuel
af Ugglas, som 1800 förvärvade det och grannhusen och lät ombygga
det hela till ett magnifikt komplex. Det var här som den kända
pöbeldemonstrationen mot Ugglas ägde rum på kvällen efter

Fersenska mordet den 20 juni 18 10.
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(s. 166). Förutom om sina fyra småttingar hade

Wilhelmina Strömdahl nu också att dra försorg

om sin medellösa och sjuka mor, änkefru Norman,

om vilken det slutligen i 1785 års TL (fal. 944,
S. S. A.) heter, att hon är »död i fattigt och ut-

blottad t tillstånd». Fru Norman bodde då i kv.

Kungsbacken, gamla nr 14, omedelbart söder om
Spökslottet, som hyresgäst hos traktören J. B.

Lefebure (el. Lefevre) på Mummens källare, och

där var också hennes dotter bosatt — »utfattig»

(ib. fol. 957). Wilhelmina Strömdahls fortsatta öden

äro tills vidare okända. Förmodligen fingo de väl-

situerade anförvanterna, Zetthermans eller Hallmans,

träda hjälpande emellan för att ur den tröstlösa

misären rädda den stackars sadelmakareänkan, som

en gång varit Bellmans utkorade.

Till kretsen på Fållan hörde också Magnus Zetther-

mans andra styvdotter, änkefru Normans syster

Charlotta Fredrica Hallman, f. Kruger (f. 1730,

d. 1795); hon var sedan 1755 med sm syssling,

arkiater Johan Gustaf Hallman (f. 1726, d. 1797),

som var son till den kände kyrkoherden på Ladu-

gårdslandet Johan Göstaf Hallman (se ovan s. 2j)

och bror till lustspelsförfattaren. Även arkiatern

figurerar i Bellmans dikter från Fållan. Han var en

av huvudstadens mest kända läkare, från 1773 asses-

sor i Collegium Medicum, och framträdde just vid

början av 1770-t. som pioniär i kampen mot de

veneriska sjukdomarna, speciellt syfilis, som då

grasserade svårt i Stockholm. På 1740-t. hade han

hört till Linnés lärjungar och sändes på dennes
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förord 1749 utomlands för att under en längre tid

studera mullbärsplanteringar; dylika anlade han

sedan själv i stor skala pä Ladugårdslandet, där

han efter faderns död övertog den gamla kyrko-

herdegården i kv. Rudan, längst uppe vid Seved

Bååtsgatan (nuv. övre Nybrogatan). Sin bostad hade

han dock på 1770-t. mer centralt belägen i Clara

förs. (kv. Rosenbad, nya nr 4; TL 1775, S. S. A.).

H. var en vidsynt och självuppoffrande läkare med
starkt socialt patos och har i Sackléns läkarehistoria

erhållit epiteten: »övermåttan hövlig, välvillig och

tjänstaktig».

Mamselle Ernestina, som på Fållan uppträder som

Wilhelmina Normans väninna, kunna vi identifiera

genom en åländsk tradition, som meddelats av

Birger Schöldström (I tittskåpet, Norrköping 1 8 9 T

,

s. 221 ff.). Enl. denna levde Ernestina ända

framemot mitten av 1 800-t. som fru Uhrgren, präst-

änka i Föglö på Åland; hon sägs ha varit av »ett

gladt och skämtsamt lynne» men blev på äldre

dagar högeligen minnesslö. Sin samvaro med Bellman

bevarade den gamla damen dock länge i levande
|

hågkomst, och hon kunde t. o. m. utantill föredraga

ett par av skaldens dikter på Fållan, vilka ned-

tecknades av någon lyssnare och sedan publicerades

av Schöldström. Dikterna utgöras av »Sjung och

läs» (n:o 71 här, stroferna 1, 2, 4) samt »Kom till

källan neder» (n:o 89 här). Den förra ingår i Zetther-

manska hs., och den senare har nu påträffats i Ttr,

där den mycket riktigt är dedicerad till »Mamselle

Ernestina», Dessa samtida nedteckningar överens-



Johan Gustaj Hallman.

Oljemålning, av O. Arenius? Nr 2003, Gripsholm. Foto i Sv. Porträtt-

arkivet.
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stämma anmärkningsvärt väl med den sena, muntliga

traditionen från den gamla prästänkan. Ernestinas

samvaro med Bellman skulle enl. Schöldströms upp-

gift ha ägt rum på Åland, vilken lokalisering tyd-

ligen uppkommit genom en namnförväxling med
Fållan (Fålland). Den av Schöldström meddelade

traditionen bekräftas f. ö. av samtida handlingar.

Enl. TL 1775 för Stockholms stad (fol. 368—69,

S. S. A.) var sålunda »Ern: Svebelia» då bosatt

hos sin svåger, rådman Eric Browall, i kassören J. H.
Lindbergs hus vid hörnet av Drottninggatan] och

Fredsgatan (kv. Tigern, nya nr 3).
1 Detta är otvivel-

aktigt mamselle Ernestina från Fållan; förmodligen

hade hon genom sin svåger rådmannen blivit in-

förd i den Zetthermanska kretsen. Ernestina Char-

lotta Svebilius (f. 1754, d. 1847) var dotter till rek-

torn i Björneborg, sedermera kyrkoherden i Föglö

Pehr Svebilius och hans maka, f. Mörner; hennes

äldre syster Agatha Lovisa Svebilius var gift med
rådman Browall (C. H. Strandberg, Abo stifts herda-

minne, Åbo 1834, II s - Själv knöt Ernestina

Hymens band först 1798, då hon gifte sig med en

yngre prästman, Mkhael Borealis Urgren (f. 1766,

d. 181 1), vilken detta år kommit till Föglö såsom

pastorsadjunkt (V. Lagus, Abo Akademis student-

matrikel, Helsingfors 1895, II s. 305). Om hennes

senare år är ovan talat.

1
I detta hus blev Bellman sedermera en trägen gäst hos fru Helena

Quiding, som var dotter till kassör Lindberg (se Bellmansstudier VIII,

Sthlm 1940, s. 44 f.). Bland hyresgästerna 1775 voro även hovbild-

huggaren Adrien Masreliez samt Lindbergs måg, grossören Adrian
Gottleben, och blivande måg, kryddkrämaren B. Chr. Quiding.
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Överskriften i Ttr: 'Ode Öfver Auctors Surprise

på ett näs'.

r. 11 Pä; Schöldström : Y. — r. 15 snäll; Ttr:

Våir. — r. 1 8 Mor saknas i Schöldström. — r. 20

Så saknas i Schöldström.

r. 1 3 Asmodeus, den onde anden, som enligt To-

bit kap. 3 v. 8 dödade sju stycken av Saras till-

tänkta män under brudnatten.

S. 158.

r. 3 *Magelungen; Vf 36: 'Mangelungnen'. —
r. 20 * Vatten (så i Ttr); Vf 36: *Vattn\ — till

min tröst; Schöldström: 'på mitt bröst'.

r. 5 Astrilds pil. Astrild = kärleksguden ; se StU

VII s. 40, anm. till s. 26 r. 12. — r. 9 Värden:

Magnus Zettherman.

S. 160.

N:o J2. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 2.9-30),

Vhw 3 s. 58-59, DGr 3 s. 68-69, Eht s. 289-

290, Hjm 3 s. 76-77, Nhr B s. 123, Nhr C s.

83-84, Bgm s. 191, DIGe 4:0 1:8 nr 122, Ttr

s. 241-242, Rsl 1 s. 1 1 8-1
1
9. Ett ms. om 2 s., som

ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers

samling, tillhör numera professor Jöran Sahlgren,

Uppsala, men har ej varit tillgängligt för denna

utgåva. — (VU 1 s. 357-358.)
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Sorgedikten med dess fingerade begravningsarrange-

ment är tydligen skriven på Fållan (se ovan rör.

n:o 71) med anledning av någon resa till Stock-

holm, som Wilhelmina Norman företagit. Enl. DIGe
skulle sången ha tillkommit först 1774. Den vann

stor popularitet långt utanför den Zetthermanska kret-

sen; ett exempel härpå möter i Hwad Nytt? Hwad
Nytt? (

22
/8 1 775)? ^r melodin till assessorskan

A. F. Odencrantz' Avskedsverser till Medevi 1775
angives genom hänvisning till en synbarligen välbe-

kant sång: »Secreteraren Bellmans Grafskrift: Ack!

mit hus är tomt och öde, etc. »

.

Överskriften lyder i DIGe: 'Wisa af Bellman 1774';

i Nhr B: 'Bellmans Yttersta Wilja och Anordning';

i Nhr C, Ttr: 'Bellmans Epitapbium, af honom sjelf

författad t'. — r. 7 Och siar nu; Nhr B: 'Slå nu

straxt'. — port; Hjm : 'dörr'. — DIGe: 'Och

min port nu slås igen'. — r. 9 ikring; DGr, Eht,

Nhr B, Bgm, DIGe: 'uti'; Nhr C: 'uppå'. — r. 10

ställ; Vhw, Nhr B, Nhr C, Rsl: 'sätt'. — glas; Hjm,

DIGe: 'krus'. —- r. 1 1 Processen; Vhw : 'min Lik-

färd'. — r. 12 Vhw : 'Men god vänner hör min

tancka'. — r. 1 3 jordafärd; DGr9 Eht: jorda

fest'; DIGe: 'griftefärd'. — r. 14 Hjm, Fsl: 'Blott

ett skrank utaf en planka'; DIGe: 'Blott ett skrän ck-

wärk af en planka'. — r. 1 5 ställas; Vhw: 'sät-

tas'. — DIGe: 'där min kropp sen läggas kan'.

— r. 18 visbok; Vhw, DGr, Eht, Hjm, Nhr B,

Nhr C, Bgm, Ttr: 'psalm bok'.
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fönster. — r. i i Processen — likpro-

S. 161.

r. i baktill; Vhw, DGr, Eht, Hjm, Nhr B, Nhr C,

Bgm, DIGe, Ttr: Vackert'. — r. 4 suck; Hjm,

Nhr B, Rsl: 'sorg'. — r. 5 Skrif - - I; Hjm: 'Uti\

— r. 7 Sknten; Vhw, DGr, Eht, Hjm, Nhr B,

Nhr C, Bgm, Ttr, Rsl: 'sårad'; DIGe: 'Dödad'.

r. 7 Astrilds pilar. Astrild = kärleksguden; se StU

VII s. 40, anm. till s. 26 r. 12.

S. 162.

N:o 73. Vhw 6 s. 44-53, DGr 3 s. 83-89, Eht

s. 293-301. — (EU 2 s. 353-360.)

Det fingerade tidningsnumret av denna typ, med
skämtsamma anspelningar på privatpersoner, aktuella

händelser o. dyl., var en litterär form, som Bellman

upprepade gånger återvände till, särskilt i sina bröl-

lopsskrifter. Genren omhuldades f. ö. på flera håll; ett

par exempel på dylika skämttidningar från 1700-t.

ha återgivits av A. Ahnfelt (Ur svenska hofvets

och aristokratiens lif, Norrköping i882,Vs. 39 ff.).

Föreliggande nummer av Dagligt Allehanda är skri-

vet för vänkretsen på Fållan (se ovan rör. n:o 71),

som under olika former figurerar i tidningens spalter.

I namnen på kyrkor, fartyg, slussverk o. a. möter

man sålunda upprepade anspelningar på Magnus
Zettherman, Wilhelmina Norman, Ernestina Svebi-
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lius och Johanna Berg. Ytterligare en rad av de

namngivna personerna kunna identifieras och torde

ha tillhört Magnus Zetthermans umgängeskrets på
Fållan eller i staden. Magister Pose (s. 162), som

har att svara för ottesången i S:t Ernestinas kapell,

motsvaras sålunda i verkligheten sannolikt av regis-

tratorn Carl Johan Pose. Denne, som var av finländsk

börd och född omkr. 1740, hade studerat juridik

i Uppsala samtidigt med Bellman och från 1759
tjänstgjort i Justitierevisionsexpeditionen, dit även

J. F. Jusleen och H. Låstbom voro knutna (se ovan

s. 23 och 32)', 1772 blev han registrator i Justitie-

kanslersexpeditionen (P. Sondén, K. Kansliets ämbets-

och tjänstemän 1 7 1
4— 1 80 1, R. A.). Pose var bo-

satt i Tyska kyrkans hus (kv. Juno, nya nr 10— 1 1
;

ML 1770, TL 1775, S. S. A.); att han varmed
bland gästerna på Fållan, framgår av avskedsdikten

till Zettherman (s. 214). — Med Doctor Bolin

(s. 162) avses säkerligen kammarrådet Anders (af)

Botin (f. 1724, adlad 1776, d. 1790), vilken var

hyresgäst i Magnus Zetthermans hus vid Stora Ny-
gatan (ML 1770, TL 1775, S. S. A.), där bl. a.

hans dyrbara bibliotek var inrymt. B. var ungkarl.

Han gjorde sig främst känd som forskare och ban-

brytare på den kamerala historiens område och kom
att tillhöra den första uppsättningen av medlemmar

i Svenska Akademien 1786. Aren 1 7 7 1—87 var

han f. ö. ledamot av direktionen för Kungl. Num-
merlotteriet, vars sekreterare Bellman blev 1776. —
Candidaten Kiermanskiöldiander (s. 162) bär ett fan-

tasinamn, som torde anspela på någon medlem av den

1770 adlade ätten Kjerrmansköld (borgmästare Gus-
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taf Kiermans barn och styvbarn), närmast då arkli-

mästaren vid amiralitetet Jacob (Lothsack-J Kjerrman-

sköld (f. 1745, d. 1818), som var svåger med Bell-

mans beskyddare, överste J. D. Duwall (se ovan

s. 118}. — Doctor Wachtmeister (s. 162) åsyftar

möjligen den unge Carl Axel Wachtmeister (f. 1754,

Anders af Botin.

Samtida teckning. Kungl. Biblioteket.

d. 1 8 10), vilken sedan 1 7 7 1 tjänstgjorde i Justitie-

revisionen, där han avancerat till kanslist. Han blev

1787 riksdrots och mottog som sådan julklapps-

verser av Bellman vid ett tillfälle. — Om Archia-

ter Hallman (s. 165), se ovan s. 173. — Notarien

Tideman (s. 165) torde vara identisk med den i

Finska kyrkans hus (kv. Pygmalion, nya nr 1)

bosatte vice notarien i Svea Hovrätt Johan Tide-
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man (TL 1775, S. S. A.). — Ciirator Magister

Nobelius (s. 166) åsyftar sannolikt den blivande

vice krigsfiskalen Enoch G. Nobelius, vilken 1794
lät bysätta Bellman. Nobelius tjänstgjorde vid

början av 1770-t., i likhet med Bellman, i Ge-

neraltulldirektionen, där protokollen för januari 1772
t. ex. (Kungl. Generaltullstyrelsens arkiv) fördes

omväxlande av Bellman och Nobelius; se om denne

StU VI s. 200 ff. — Med Öfverfyrverkaren Krok

(s. 166) avses troligen en annan av Bellmans be-

kanta, registratorn i Kungl. Generaltulldirektionen,,

sedermera assessorn Thomas Krook (f. omkrj 1737);
även han var alltså kollega till Bellman i tullverket

•och stod 1785 fadder åt skaldens son Elis (enl.

anteckning av Bellman i familjebibeln, Ib 9, K. B.).

— Capellmästaren Befvies direction (s. 168) kan

innebära en anspelning; på Bellmans ovan (s. 65)
omnämnde vän Isaac Carlsson Befve.

'''Överskriften i Vhw inledes med den här utelämnade

raden: 'Bref under namn af Allehanda till /. .';

DGr och Eht ha endast: 'Dagligt Allehanda'. —
r. 5 *Ernestmas (så i DGr, Eht); Vhw: 'Ernae-

stina\ — r. 6 *Candidaten (så i DGr, Eht); Vhw:

'Canditaten\ — r. 8 *SL Johannas; Vhw: 'Johan-

nes'. — r. 24 om körko-byggnaden saknas i DGr, Eht.

r. 9 Collega Scholce (lat.) = kollega (lärare) vid

skolan. — r. 16 hafvorne= håvarna.
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S. 163.

r. 2-25 Roliga Folla etc. har stroferna 2 och 3 i

omvänd ordningsföljd i DGr och Eht. — r. 23 At;

DGr, Eht: 'Och'. — r. 24 Och; DGr, Eht: 'Se'.

r. 2 Roliga = lugna.

S. 164.

r. 5 äta; Eht: 'gunga'. — r. 7 träta; DGr,
Eht: 'sjunga'. — r. 10 hjertat; DGr, Eht: 'hjer-

tatsV— r. 14 hvars; DGr, Eht: 'hvar\ — r. 15-16

DGr, Eht: 'Gladaste nöijen, Uti hvar lund!' —
r. 26 Bror; DGr, Eht: 'min kära Bror'.

r. 26-27 nyheten, at AU Beij försvarat sig i

Egypten som en braf General, o. s. v. Den egyp-

tiske sultanen Ali Bey, som på grund av förräderi

måst fly till Syrien, sökte, efter en lysande seger

över turkarna 1772 och efter att ha erövrat An-

tiokia, Jerusalem och Jaffa, att 1773 återtaga Egyp-
ten men blev härvid slagen och tillfångatagen och

avled strax efteråt av sina blessyrer. Den stridbare

sultanen figurerar ännu fjorton år senare i en av

Bellmans skrifter, Divertissement på Peter Wid-
mans födelsedag 1787; se härom StU VI s. 7^.

S, 165.

r. 1 in; DGr, Eht: 'hit'. — r. 2 vinna; DGr, Eht:

Tå'. — r. 5 *Notijicationer (så i DGr, Eht) sak-

nas i Vhw. — r. 8 DGr, Eht: 'och i tredje rum-
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met\ —
- r. 16 understödd; Eht: 'dämpade',

r. 24 strax saknas i DGr, Eht.

r. 3 med bassar och svansar. Bassa (nylat.)= pascha.

Om paschor av en, två eller tre hästsvansar, höga

militära grader i Turkiet, se StU II s. 108. —
r. 6-7 Staketet pä Follau, som för sin skötsel krävde

en egen intendent, tycks i betydenhet ingalunda

ha stått tillbaka för det kända Djurgårdsstaketet,

som sedan 1 600-t. omslöt Kungl. Djurgården i

Stockholm och var hela två mil långt. — r. 10

Marcolphus : i Bellmans skrifter rätt ofta förekom-

mande skämtnamn, bl. a. använt på titelfiguren i ett

sångspel av skalden från 1760-t. (StU VI s. 35 ff.).

Om Marcolphus (el. Morolf) som folklig skämt-

figur, se StU VI s. 1§8, anm. till s. 175 r. 20-24.

— r. 13 Collegium Medicum, den officiella svenska

läkaresammanslutningen i Stockholm med anor från

Carl XI:s dagar, vilken med tiden utformades till

en sorts administrativt ämbetsverk och 1 8 1 3 ersat-

tes av Sundhetskollegium, från. 1878 kallat Medi-

cinalstyrelsen. — r. 1 8 sig där inritat = där in-

smugit sig. — r. 22 Usling= stackare, olycklige.

— r. 23 paroxismus (gr. paroxysmos), paroxysm —
upphetsning, häftigt sjukdomsanfall. — r. 25 tall-

trast= taltrast.

S. 166.

r. 2 kyl-pidver; DGr, Eht: 'kyss-pulver'. — r. 7

sammanblandade saknas i DGr, Eht. — r. 11-14

saknas i DGr, Eht. — r. 19 DGr, Eht: 'från-
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varande behaga åtnöija sig med hvad de närvarande

besluta'. — r. 20-24 saknas i DGr, Eht. — r. 26

därigenom; DGr, Eht: 'sedan'.

r. 2 citron-melissen-decoct bereddes på citronmeliss

(Melissa officinalis), en hos oss odlad medicinalväxt,

vars översta delar insamlades vid blomningstidens

början för att nyttjas som läkemedel (Den svenska

farmakopeen, Sthlm 1871, s. 99). — r. 3 surminiana

rubra (av »sur min»?) synes, liksom flera av de

övriga läkemedlen, bära ett rent skämtnamn. —
brunellpläster torde ha tillretts på brunört (Prunella

vulgaris), varav man i äldre tid även lagade en

dekokt, s. k. brunellvatten. — r. 6 ^fohannes-bär=
röda el. svarta vinbär; möjl. även namn på krusbär,

enl. SAOB. — r. 6-7 bon chretien (fr.), bonkretjäng:

namn på en päronsort. — r. 22 hujus (lat., genitiv

av hic) — dennes, d. v. s. innevarande månad. —
r. 23 upptagen= hittad. — r. 24 Bränkörko präste-

gärd, i Brännkyrka socken på Södertörn, strax söder

om Stockholm.

5. 167.

r. 1 DGr, Eht: 'uti en Dames Logement'. — r. 5

ingen skada och åverkan gjort; DGr, Eht: 'skonat'.

— r. 6-7 erna skälig; DGr, Eht: Vänta'. — r. 8

är; DGr, Eht: 'är åter'. — r. 9 förmältes; DGr,
Eht: 'anmältes'. — r. 10- 11 saknas i DGr, Eht.

— r. 15 *och en (så i DGr, Eht); Vhw: 'och'.

— r. 17-18 DGr, Eht: 'den som vill försöka sin

I lycka så kan det ske på krogen 3. liljor'. — r.

27. — B e 11 ni an, Dikter till enskilda. I.
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20-24 DGr, Eht: 'skeppet Ernestina [DGr: Ener-

stina] aldeles nytt och obrukat, bestyckat, och med
nya hvita och fina segel väl försedt, kan anmäla

sig hos skeps-clareraren Kom et Gäck et Comp.
där fås och underrättelse om en spel- jakt.'

r. 4 hämdgiruga = hämndgiriga. — r. 1 o en hår-

pung, se ovan s. IJ2, anm. till s. 134 r. 21. —
r. 18 krogen J Liljor var belägen vid Norrtulls-

gatans västra sida (kv. Adlern, gamla nr 129-130;

sedermera kv. Trumpetaren, nu Hejmdai, nya nr 7).

Se bild och StU I s. CLVII. Enl. 1770' års ML
(S. S. A.) svarade traktören Mathias Paulsson, 3 1 år

gammal, för rusthållet på Tre Liljor, där han syssel-

satte två pigor och en dräng. Några år senare hade

han efterföljts av] ..vinskänken Petter Fischer (TL

1774, S. S. A.). Huset ingick vid mitten av 1 800-t.

i Norra Tivoli och ägdes sedan av den kände publi-

cisten J. P. Theorell, som hade sin bostad här (S:t

Eriks årsbok 1904 s. 85, 191 3 s. 102). Den 25

april 1869 brann Tre Liljor ner, blott några dagar

innan Blå Porten på Djurgården härjades av eld

(Unmanska krönikan s. 1852, S. S. A.). — r. 24
speljakt: »Jakt, som endast begagnas till lustsegling»

(Dalin).

168.

r. 1-6 *enl. Eht, DGr; saknas i Vhw. — r. 9 DGr,
Eht: 'Coministern Murtegel*. — r. 10 Magister

saknas i DGr, Eht. — r. 1 2 Kattjamiander ; DGr,
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Värdshuset Tre Liljor på^iS jo-t.

Teckn. av C. S. Hallbeck for] Carlén-upplagan. Tillhör Sällskapet

Par Bricole.

Eht: 'Kanjemiander\ — r. 14 DGr, Eht: 'öfver-

morgon uppå Follan, en fullstämmig concert, under'.

— r. 17 oboe-d 'amour ; DGr, Eht: 'Oboe för

lamour'. — r. 18 Jamjam; DGr, Eht: Tamtani'.

— r. 19 concert-salen; DGr, Eht: 'Concerten\ —
r. 20 hitförvantas ; DGr, Eht: Införväntas'. —
r. 23 näfver; DGr, Eht: 'väf.

r. 6 Haquin Bager, den beryktade versmakaren, se

bild och StU III s. 66. — r. 9 Sacellaniet (av lat.

sacellum: liten helgedom) = kapellförsamlingen,

komministerbefattningen. — r. 1 o Pastor Lod (lat.)
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— kyrkoherden på platsen, i församlingen. — r. i 7

en ny oboe-d'amour utaf läder. Om oboen, blåsinstru-

ment av trä, se StU III s. 92.

Haqitin Bager.

Silhuett i Wadströinska samlingen, Finlands Nationalmuseum, Hel-

singfors.

S. 169.

r. 2 Olof; DGr, Eht: 'Arvid'. — r. 4 *Luna (så

i BGr, Eht); Vhw: Terla'. — r. 10 *Elg (så i

DGr, Eht); Vhw: 'Ulf. — r. 11 *
apelsiner (så

i DGr, Eht); Vhw: 'Äppelsiner'. — r. 14 Trö-

skoll; DGr, Eht: 'Trästol'. — r. 15 DGr, Eht:
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'tågvirke, miöl, segel', — r. 17-18 DGr, Eht:

'och brudskrudar, spinnrockar, hårlockar, och mangel-

stockar'. — r. 19 *Vargiska Tryckeriet (så i Eht);

Vhw: 'Varjocka tryckerie'; DGr: 'Värgiska tryc-

keriet". — r. 20 DGr, Eht: 'med tillhörige koppar-

stick'. — r. 22 Les; DGr, Eht: 'Journal des'. —
r. 23 DGr, Eht: '40 tomer'.

r. 3 valmar (så även i Westes Lex.) — vadmal. —
r. 5 eattuner. Cattun: ett tunt bomullstyg, vanl.

med tryckt mönster och ofta av inhemsk tillverk-

ning; se StU IV s. 220, anm. till s. 130 r. 12.

— r. 8 Stora Kran. Den på Skeppsbron nedanför

Slottsbacken uppförda stora mastkranen, som Gustaf

III avtecknat på sin här återgivna lavering från

1765, nedrevs och flyttades 1792, då grundlägg-

ningsarbetet för konungens staty här påbörjades

(Elers I s. 85). — r. 9 brigantin. »Brigantin är

hos oss en Örlogsbrigg men i Medelhafvet en sort

Galeer» (J. F. Dalman, Utkast til et Sjö-Lexicon,

Örebro 1765, s. 9). — r. 11 voittirer. Voiture

(fr.) = åkdon. — r. 12-13 musicalier af Tartiner,

Uttiner, Dejardiner, Oliner, d. v. s. kompositioner

av italienaren Tartini (f 1770), den ryktbara »Djä-

vulsdrillens» upphovsman, hans landsman Uttini

(f 1795), kapellmästare vid Gustaf III:s nyligen

invigda opera i Stockholm, och av denna opera-

scens primadonna, Elisabeth Olin. Dejardin är möj-

ligen en fingerad storhet. — r. 14 poesier af Daliner,

Raciner, d. v. s. verk av Olof von Dalin och frans-

mannen Racine. — r. 1 5 hobojor. Hoboja = oboe,



Kom me ntar

blåsinstrument av trä; se StU III s. p2. — r. 19

Vargiska Tryckeriet tycks vara en fingerad institution.

— r. 20 tractat (av lat. tractatus) — avhandling,

populärt avfattad religiös småskrift. — r. 23 20

tomer regal folio, d. v. s. 20 delar i stort folio-

format. — r. 26 Holmbergs Boklada i Stockholm

innehades av den kände förläggaren och bok-

tryckaren Johan Christopher Holmberg, bekant

bl. a. som utgivare av Stockholms Posten. —
r. 27 ejusdem (lat., genitiv av idem) = densammes.

S. 170.

. r. 2-17 Nyss vid en bakugn säg jag sta etc. finnes

som självständig dikt i Vhw 3 s. 15 och är som

sådan tryckt i VU 1 s. 359. — r. 3 Tvtinne;

DGr, Eht: 'Trenne'. — r. 15 förnöj'der; Vhw J,

DGr, Eht: Törnögd '.

r. 7 Kamecker och Röhl: kända bagaredynastier i

1700-talets Stockholm. Enl. 1775 års TL (S. S. A.)

var hovbagaren Carl Kammecker (f. 1690, d. 1780)

och hans son bagaren Carl Joachim K. bosatta i

egen fastighet på Ladugårdslandet (kv. Skrafvel-

berget större, nya nr 1), det bekanta hus i hörnet

av Nybro- och Riddaregatan, som längre fram inne-

hades av Elis Schröderheim. Bagareåldermannen

Jacob Röhl (f. 1726, d. 1783) bedrev vid samma
tid sin omfattande rörelse i eget hus vid hörnet av

Norrlands- och Lutternsgatan (nu v. Kungsgatan; kv.

Bocken, nya nr 19), där nu Myrstedt och Sterns

affärspalats reser sig; Röhl sysselsatte 3 gesäller,
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6 lärgossar, 4 drängar, 4 pigor och 3 bodhustrur

och betalade i skatt ej mindre än 132 dir smt

(TL. 1775). — r. 18 Amsterdam har under tiderna

gett namn åt flera näringsställen i Stockholm, varav

det i Stora Hoparegränd, nära Skeppsbron, blivit

namnkunnigt genom Fr. Ep. nr 78, skriven år 1780.

På 1600-t. skall ett Amsterdam ha funnits vid Fatbur-

sjön på Södermalm (se StU I s. CCLVII). Enl.

Claes Lundin existerade på 1760-t. en källare med
namnet Amsterdams Börs vid Lilla Nygatan;

namnet påträffas även vid Tyska Skolgatan och

på 1780-t. vid norra delen av Österlånggatan (S:t

Eriks årsbok 1903, s. 39, 42, 45). — r. 19

Hamburg finnes omnämnd bland vinkällare på Söder-

malm redan 1671 (G. Bolin i S:t Eriks årsbok

1940, s. 127) och på Tillaei karta (1733) upptagen

som källare, belägen vid hörnet av Götgatan och

Rådmansgatan (nu v. Folkungagatan) i kv. Wägaren,

nya nr j. På sin skylt ståtade värdshuset med en

avbildning av Hamburgs rådhus. Enl. 1774 års TL
(S. S. A.) beboddes fastigheten bl. a. av vinskänks-

änkan M. Sandman, som då förmodligen svarade

för rörelsen. Huset var, särskilt åt gårdssidan, av

en ålderdomlig typ (se bilder); på den med lindar

planterade gården fanns en inbonad kägelbana. Utan-

för Hamburg brukade länge de livdömda, som fördes

till avrättsplatsen vid Skanstull, få »klinga med
döden» i en styrketår av någon valfri dryck; glaset,

med vederbörandes namn inristat, förvarades sedan

bland källarens samling av dödspokaler, som bl. a.

lär ha inrymt Anckarströms sista glas. Den säregna

samlingen skall slutligen ha omfattat ett par dussin
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Källaren Hamburg vid Götgatan på iSjo-t.

Teckn. av C. S. Hallbeck för Carlén-upplagan. Tillhör Sällskapet
Par Bricole.

vinglas, vilka skingrades på 1840-t., sedan döds-

processionerna upphört att draga förbi värdshuset (se

Carlén III s. 22 samt Unmanska krönikan, s. 1 1 1 5-

16 och 1 191, S. S. A.). Källaren Hamburg var
långt fram på 1800-t. ett kärt tillhåll för Söders

småborgare; i början av 1850-t. kunde man där

beskåda en »figurteater», förenad med akrobatik o. a.

(S:t Eriks årsbok 1909, s. 12). Den gamla rörelsen

nedlades 1875, varefter Hamburg blev bolagskrog

(Unm. krön. s. 2051); denna stängdes 1908, och
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fastigheten ombyggdes därefter till bostadshus med
butiker (S:t Eriks årsbok 1910, s. 139). — r. 20-

2 1 Radmannen i Telje . . . Svante Sval: om Bellmans

skämt med de grymtande rådmännen i Södertälje,

se ovan s. 58, anm. till s. 48 r. 19. — r. 22-23

Wilhelminas Slussverks Lotteri: allusion på det 1749
inrättade Trollhätte Slussverk samt i viss mån på

det av Gustaf III grundade Kongl. Nummerlotteriet,

vilket hade börjat sin verksamhet just detta år,

i jan. 1773, och vars sekreterare Bellman några år

senare blev.

S. 171.

r. 3 DGr, Eht: 'Amber och Terner\ — r. 4 DGr,
Eht: 'Extra godt Spa vatten'. — r. 5

* Wilhel-

minas (så i DGr, Eht); Vhw: 'Wilhelmines'. —
r. 7 *enl. DGr, Eht; saknas i Vhw.

r. 2-3 såsom Nummerlotteri med Amb och Tern.

I det nyinrättade Kongl. Nummerlotteriet (se ovan!)

kunde spelaren bl. a. våga sin insats på att vid

dragningen två (amb) eller tre (tern) bestämda num-

mer på en gång skulle utkomma (Plan och Ta-

beller öfwer det Kongl. Nummer-Lotteriet, inrättat

efter det Genuesiska Sättet, Sthlm 1771). — r. 4

Extra goda distillerade Spaa-vatten. Den belgiska

kurorten Spaa hade sin glansperiod på 1700-t. och

var då mötesplatsen för Europas förnäma värld.

Gustaf III bland andra företog 1780 en rekrea-

tionsresa dit, som utförligt skildrats av Henning

Stålhane (Gustaf III:s resa till Spa 1780, Sthlm

1939). Det starkt järnhaltiga spaavattnet under-
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Gårdsinteriör från källaren Hamburg.

Träsnitt i Ny Illustrerad Tidning, 1868.

kastades en mängd analyser av tidens lärda män;

den berömde svensken Torbern Bergman publice-

rade sålunda 1775 i Vetenskapsakademiens hand-

lingar eri undersökning om »bitter-selzer-spa-och

pyrmonter-vatten samt deras tillredande genom konst »

.

Spaavattnet var mycket efterfrågat även i Sverige

och annonserades ofta till salu i stockholmspressen

på 1700-t., vilket Bellman här anspelar på.

S. 172.

N:o J4: Ett ms. om 4 s. ingick i Adolf Bell-

mans, sedermera Isidor Bonniers samling och tryck-

tes i CU (4 s. 1 8 1- 1 82), som här följes. — En
delvis avvikande version trycktes i Götheborgs
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Allehanda, nr 101, 16 dec. 1774, med följ. not

bifogad: »Til bewis, at Herr Bellman icke skrif-

wer mindre lyckeligt i alfwarsama ämnen, och at

Han således icke altid blott leker på sin Harpa,

torde fölgande minne, som Han utgifwet öfwer

sin fordna Amma, tjena\

Om den gamla trotjänarinnan från skaldens för-

äldrahem Anna Berg (Boman
1

?), som slutligen blev

hönsgumma hos familjen Arrhén von Kapfelman

på Hägersten (se ovan s. 18 och 705), är ingenting

känt utöver gravdiktens personalier.

-* Överskriften återges enl. ABn och en not i CU;
i Göth. Alleh. lyder den: 'Wid en ålderstegen och

trogen tjänarinnas Anna Bomans död, som up-

fostrat 15 Syskon, och efter 28 års tjenst, dog på

sit 70 år den 28 Octob. 1773.' — r. 12-19 Göth.

Alleh.:

'Så samlas til sit stoft det gruset,

Som blänker här i några år;

Men hwars förwandling är så swår,

Då frågan är om Himla ljuset,

Där hjertas dygd belönas skall

Utaf dens hand, som hjertat gifwet,

Som i sin bok hwar tanka skrifwet,

Til ewig räddning eller fall. V,

173.

r. 4-5 *Interpunktionen anknyter till Göth. Alleh.;

CU har punkt efter 'själ' i st. f. efter 'gjuta'.
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— r. ii *anlets svett (så i Göth. AllehJ; CU:
'anletssvett'. — r. 13 af trogen kärleks bloss;

Göth. Alleh. :
"1 högsta klarhets bloss'. — r. 15

dä; Göth. Alleh.: 'n'år\

r. 10 eftersyn= efterdöme, manande exempel.

174.

JV:o 75. DGr 3 s. 72-73, Eht s. 417-419, Vhw
6 s. 229-231. — (EU 2 s. 46-47.)

Namnsdagsdikten till Anna Charlotta von Stapel-

mohr (se ovan s. 141) är tydligen skriven under

någon sjukdom, som drabbat skalden.

r. 4 *Jofnr (så i Eht, Vhw); DGr:
y

]o>{ms '.

r. 4 Jofur= Jupiter, åskans gud; se StU IV s. 234,
anm. till s. 143 r. 6. — Tartarens dimma. Tartara

el. Tartaros: enl. antik mytologi den nedersta delen

av underjorden, Hades. Se StU V s. 77 och s. i8f,
anm. till s. 124 r. 6. — r. 12 lyra, här en poetisk

kliché för stränginstrument i allmänhet. — r. 1

7

luteslag. Om lutan, se StU V s. 7/.

175.

r. 16 -För (så i Vhw); DGr, Eht: 'Fört'. —
r. 19 *sä (så i Eht, Vhw); DGr: 'då'.
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r. i Milstens röster. Campi
de saligas vistelseort. —
och drill. Om cittran, se

till s. 1 37 r. 24. — r. 1 5

glada pral: leende prakt.

elysii el. Elysium (lat.):

r. 2 Under cittrors spel

StU IV s. 22g, anm.

vällust= fröjd. — r. 1 8

S. 176.

Äf:o j6. Ett egh. ms om 1 s., tidigare i Isidor

Bonniers samling, tillhör f. n. direktör Erik Wirén,

Stocksund, och har legat till grund för trycket

här. — (FHS s. in.)

Versbiljetten till Anna Charlotta von Stapelmohr

(se ovan s. 141) är i FHS daterad till' 1773. Detta

år sysslade Bellman med förberedelser till en utgåva

av Fredmans Epistlar (Björkman s. 170), och det

torde vara i samband med utgivningsplanerna, som

han hår hänvänder sig till fröken von Stapelmohr

för att få tag i manuskriptet till episteln nr 49,

»Mamsell Ulla, märk, Mamsell». Åtgärden synes

]u vittna om att skalden var beroende av ned-

teckningarna och ingalunda kunde alla sina dikter

utantill, ej ens epistlarna. Se vidare Bellmansstudier

IV, Sthlm 1930, s. 100 ff.

Överskriften i FHS lyder: 'Till Fröken Anna Charl.

Stapelmohr. 1773.' — r. 8 ock ändrat i ms. från

på/.

r. 3 en Pindi -Vank-Gesäll : en diktens arbetare.

Pindos el. Pinden: Apollons och sånggudinnornas
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hem. Verkgesäll: »Gesäll, som på en verkstad

företräder mästarens ställe» (Dalin).

177.

N:o 77. Vhw 6 s. 226-228, DGr 3 s. 76-78,

Eht s. 422-424. — (VU 2 s. 167-170.)

Sommarhyllningen till fröken von Stapelmohr (se

ovan s. 141), 'så quick i tal och svar; så ädel och

så from', är som vanligt hållen i en raljant och lek-

full ton. Den är i Vhw inskriven tillsammans med
två dikter till samma adressat, daterade 1773, och

ungefärligen till den tiden torde även detta poem
kunna hänföras.

Överskriften lyder ij DGr, Eht: 'Till Fröken v.

S. m. v. Pho***' (Eht: Ths ****'). — r. 10

*Oiphei (så i DGr, Eht); Vhw: 'Orphae*. — r. 19

*Morphei (så i DGr, Eht); Vhw: 'Morpheé'. —
r. 22 spridde; DGr, Eht: 'stridde'.

r. 5 pral = prakt. — r. 7 quicka = livliga, pigga.
-— r. 8 de djupa svalg, där Neptun har sitt säte:

havet. -— r. 9 Vällustig— fylld av välbehag, av

njutning. — r. 1 1 luta, se StU V s. 7/. — r. 19

förlåt= slöja, täckelse. — r. 20 Af: för, åt.

178.

r. 19 bittra; Eht: 'bist[r]a'. — r. 22 dem; Eht:

'wäl'.
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r. 2 a/bildar = ger bilden av, utmärker. — r. 4

Martis läf: hyllning åt krigsguden Mars. — r. 10

polouoise, se ovan s. 100, anm. till s. 101 r. 2. —
Brynilda, den heroiska och temperamentsfulla hjäl-

tinnan i Dalins tragedi med samma namn, på

vilken Bellman i sina diktverk flera gånger an-

spelar. Se StU IV s. 222 och VI s. 104 samt ovan

s. 142. — r. 18 Bonna och Bella : nådig frökens

hundar. Bella använder skalden som signatur, då

han i aug. 1775 uppvaktar fröken von Stapelmohr

med en annan dikt, »Denna dag i vällust andas»

(Eichhom II s. 49-50). — r. 23 bus = burdus,

utan betänkande.

S, 179.

N:o jS. Dagligt Allehanda, nr 104, 8jnaj 1773.

Dikten vid den sjuka herdinnans tillfrisknande torde

vara skriven samma år, 1773, som den publicerades

1 Dagl. Alleh. Bellman var egentligen kanslist i

tullverket men titulerades gärna sekreterare redan

vid denna tid (se t. ex. Björkman s. 102).

S. 180.

N:o jo. Vf jö (Zetthermanska hs. s. 18-19).

— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 85-87.

I fiskafånget på Fållan (se ovan s. 166 ff.) deltaga

även damerna, bland vilka man tycker sig igen-

känna Wilhelmina Norman i vingåkerskolt och hen-
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nes moder, »den lilla söta frun», som är iförd brun

kapprock (se om dem ovan s. 168 ff.).

r. i 2 stränder — stränder. — r. i 4 ro = förnö-

jelse.

S. 181.

r. 6 gull-graman. Graman, agraman (av fr. agré-

ments == prydnader): »till garnering å kvinnodräkt

avsedda band, barder, spetsar o. d. (av gulddragar-

1. snörmakeriarbete) » (SAOB). — r. 7 kapprock,

en sorts mansrock; se StU I s. CLXXVII, anm.

till s. 165 r. 19. -— r. 15 en Vingåkers-kolt. De
fiskande herdinnorna äro tydligen skrudade i en del

maskulina klädesplagg som skydd mot vind och

vatten. Vingåkerskolten torde närmast vara en s. k.

fålltröja, en lång och vid ytterrock av svart eller

vit vadmal, som var ett av den manliga vingåkers-

dräktens mest karakteristiska plagg (P. G. Wistrand,

Svenska folkdräkter, Sthlm 1907, s. 66). Den riks-

bekanta sörmländska folkdräkten hade mycket gamla

anor, och redan 1674 fattade de myndiga bönderna

i Västra Vingåker ett beslut på sockenstämman om
att »then gamble wackre klädedräckten . . . uthi

ingen motto förändras, hvarken af mans- eller

qvinnspersoner». En liknande överenskommelse

träffades ånyo 1749, och den erhöll t. o. m. ko-

nung Adolph Fredrics höga stadfästelse 1755 —
ett tydligt tecken på vingåkersdräktens nationella

rangställning i äldre tid. — r. 24 Lncifer, här=
Satan; se StU VI s. IJ2, anm. till s. 139 r. 8.

28. — Bellman, Dikter till enskilda. I.
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S. 183.

N:o 80. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 15-17).
— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 83-85.

Även i detta fiskafän ge på Fållan (se ovan s. 166)
är huvudpersonen, här kallad Iris, mamselle Wilhel-

mina Norman (se ovan s. ijo), till vilken dikten

också är dedicerad.

S. 184.

r. 1 3 drag: fiske med fiskedon, som dragés i vattnet.

,— r. 26 12 pund. Ett lispund motsvarade 8,5 kg.,

och en tolvpunds gädda skulle alltså ha haft den

modiga vikten av 102 kg.

S. 183.

r. 8 '''vart band (sannolik läsart); Vf 36: 'vår

hand'.

S. 186.

N:o 81. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 7-8). —
Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 73-74.

Sången om kyssen är riktad till mamselle Wilhel-

mina Norman (se ovan s.ljo).

r. 6 bejakar= samtycker.
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S. 188.

N:o 82. Vf j6 (Zetthermanska hs. s. 3-4). —
Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 67-68.

Pastoralen !om** den sångbegåvade herdinnan Iris har

samma adressat som föregående sån?.

r. 13 lustig= ljuvlig, angenäm. — r. 15 löja =
lögade, tvättade. — r. 22 Ögat föll i sömn och

dvala: herdarne »föllo i trance», när Iris sjöng.

S. 189.

r. 12 ömhet == kärlek.

S. 190.

N:o Sj. Vf jö (Zetthermanska hs. s. 5).
—

Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 70-71.

Den pastorala avbönen är riktad till mamselle Wil-

helmina Norman (se ovan s. 170), som emellanåt

tycks ha känt sig besvärad av skaldens enträgna

uppvaktning.

r. 20 *bannor (sannolik läsart); Vf j6\ 'bannar'.

r. 5 min syn — mitt öga el. mitt anlete; jfr röd

i synen, spotta någon i synen.
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S. 192.

N:o 84. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 24-26),

Ttr s. 279-281. — Tryckt i R. Steffen, Bellman
och hans diktning, Sthlm 1908, s. 93-96.

Även denna dikt torde avse skaldens kärlek till den

svårerövrade Wilhelmina Norman (se ovan s. IJo).

Överskriften lyder i Ttr: 'Vid ett Tilfälle då en

nymph friser[a]de en poet. Menuetto di Espagna'.

— Efter r. 1 1 har Ttr: 'fin'.

r. 5 Astrila
1

: kärleksguden; se StU VII s. 40, anm.

till s. 26 r. 12. — r. 1 7 ett nas, här väl = en

remsa öppen mark i skogen.

S. 193.

r. 5 ömma; Ttr: 'arma'.

r. 1 8 besvor= svor lydnad för.

S. 194.

r. 15 *sucka (sä i Ttr); Vf 36: 'suckar.'

r. 3 harpung, se ovan s. 132, anm. tills. 134 r. 21.

S. 195.

N:o 85. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 21-22).

— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 89-90.
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Kärleksgudens kungörelse torde närmast vara riktad

till Wilhelmina Norman (se ovan s. 170). I formen

anknyter den direkt till liknande poetiska »patent»

hos t. ex. Dalin, som låtit både Bacchus och Cupido

utfärda dylika manifest (Poetiska Arbeten, Sthlm

1783, II s. 244, 293).

r. 3 Astrild: kärleksguden; se StU VII s. 40, anm.

till s. 26 r. 12. — r. 8 Paphos' ö = Cypern, med
staden Paphos, kärleksgudinnans älsklingsort. —
r. 14 patent (av lat. paténs = öppen): öppet brev,

kungörelse. — r. 15 beskrifvit= skrivet, avfattat.

S. 197.

N:o 86. Vhw 6 s. 27-29. — (VU 2 s. 314-315.)— r. 18-25 Förr skall solen sluta skina etc. finnes

som självständig dikt i Vhw 3 s. 14.

Den kärlekskranke poetens brev till mamselle Nor-

man (se ovan s. 170) tillhör en genre av skämt-

epistlar, som Bellman gärna odlade och till vilken

de båda följande breven också höra.

r. 5 sahitem! (av lat. salus: hälsa)= hälsa och väl-

gång! — r. 16-17 m skirten tätting af Dianas sol-

glimmande blomster-pilar, d. v. s. en av Dianas pi-

lar skjuten tätting. Denna säregna konstruktion före-

kommer rätt ofta hos Bellman.
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S. 198.

r. 7 *grafvens; Vhw (vars text beskurits vid in

bindningen): 'grafven'.

r. i chignon (fr., eg. — nacke), chinjong: hårknut

el. hårpung, tillhörande damfrisyren; se StU IV
s. 144. — r - 2 Tobderong, roberonde: en sorts

till damdräkten hörande innerkappa; se StU IV
s. 254. — r. 1 1 Haqnin Bager, den kände vers-

makaren, se StU III s. 66 ; här pseudonym för

Bellma ri själv.

S. 199.

• N:o 8j. Vhw 6 s. 25-27. — (VU -2 s. 311-313.)

Frieribrevet med den skämtsamma självbiografien

är ställt till änkefru Norman, Wilhelminas moder

(se ovan s. 168}. Uppgiften, att skalden först i aug.

1773 råkat in i den älskvärda Wilhelminas troll-

krets, torde vara autentisk.

r. 6- 7 förmodar= förväntar, väntar. — r. 1 7 IJ40
den 4 Februari var som bekant Bellmans verkliga

födelsedatum. — r. 22 Versifex (lat. versificator)

—

versmak are, poet. — r. 2.2 fokiig= tokig.

S. 200.

r. 15—s. 201 r. 12 Hör nu pä en liten visa etc.

finnes som självständig dikt i Vhw 3 s. 14-15

samt i Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 4); i sist-



Kommentar 207

nämnda hs. under rubriken: 'Pastoral'. — r. 22

Vf jö: 'ingen enda älska mig'. — r. 24 Fog-

lar; Vf jö: 'foglen'.

r. 5 besökare-syssla, se ovan s. 118, anm. till s. 123
r. 4. — r. 12 bete (med tonvikt pä sista stavel-

sen) = visa, låt vederfaras. — r. 14 Hof-Secrete-

rare blev Bellman i verkligheten först 1776, då

han den 20 no v. erhöll fullmakt som sådan (enl.

Dagl. Alleh.j 25 nov. 1776). Under den sistför-

flutna vintern, 1772-73, hade han emellertid, när-

mast som en följd av sina aktiva insatser som ro-

jalistisk skald vid statsvälvningen, kommit i nära

personlig kontakt med Gustaf III och blivit införd

i dennes trängre litterära krets (jfr StU VII s. jo).

Att ryktet om skaldens kungliga förbindelser snabbt

spred sig, framgår exempelvis av Catharina försam-

lings taxeringslängd för 1774, där Bellman, som

då bodde i huset nr 3 vid Urvädersgränd, står upp-

tagen som »Kongl. Hof Poeten». — Bellmänneme,

se nedan s. 212, anm. till s. 213 r. 22. — r. 18

Astnlds — kärleksgudens ; se StU VII s. 40, anm.

till s. 26 r. 12.

S. 201.

r. 4 Vf j6: 'mera tung och sorglig ton'.

S. 202.

N:o 88. Vhw 6 s. 29-30. — (VU 2 s. 316-317.)
— r. 9-24 Säll den, ja hundra trefaldt säll etc.

finnes som självständig dikt i Vhw 3 s. 43-44.
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Det fingerade kärleksbrevet från den latinsprängde

gymnasisten i Strängnäs är riktat till mamselle

Ernestina Svebilius (se ovan s. IJ4).

r. 6 testimoninm (lat.) = vitsord, betyg. — r. 11

Verk-gesäll: »Gesäll, som på en verkstad företräder

mästarens ställe» (Dalin). — r. 17-20

Den visa, stora Konungen

Och Harpolekarn täcka o. s. v.

torde vara konung David, som här förvillat sig

till den för sina »orangerikonserter» just aktuella

Kongs-trägarden'^ om den sistnämnda, se StU I s.

' CXXIX och CXXXV. — r. 20 knäcka = knäppa

på. — r. 2 1 söng= sjöng.

S. 203.

r. 4 Mcensa (eg. Mensa) in Culina (lat.) = bordet

i köket. — r. 7 Academien, d. v. s. universitetet,

närmast i Uppsala. — r. 7-8 cordce jncunda, eg.

corde jucundo (lat., ablativ) = ljuvliga hjärta. —
r. 9 falas (dial., eg. — färdas) här= ävlas, mödar

sig. — r. 10 själäs == är i själatåget. — r. 1

2

Gymnasiet i Strängnäs hade såsom vårt lands näst

äldsta gymnasium förnämliga traditioner och var

sedan 1626 inrymt i biskop Rogges röda tegelborg

invid Strängnäs domkyrka.

S. 204.

N:o 8g. Ttr s. 281-283. — Tryckt i B. Schöld-

ström, I tittskåpet, Norrköping 1 891, s. 222-223.
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Pastoralen är dedicerad till mamselle Ernestina Sve-

bilius (se ovan s. 174), som väl i dikten represen-

teras av Camilla, medan det lyckliga kärleksparet

Iris och Tirsis föreställa Wilhelmina Norman och

skalden själv.

r. 9 du; Schöldström: 'de'. — r. 10 kvart enda;

Schöldström : 'sina'. — r. 1 3 sin; Schöldström: 'din'.

— r. 19
*dansar; Ttr: 'dantar'. — r. 22 matt;

Schöldström :
'kär '

.

S. 205.

r. 3 Jinna; Schöldström: 'vinna'. — r. 6 Och sak-

nas i Schöldström. — r. 1 1 Schöldström: 'trogen

bli i döden'. — r. 12 skrifver; Schöldström:

'sjunger'. — r. 13 *Om huru (så i Schöldström);

Ttr: 'huru'. — r. 14 *önskad (så i Schöldström);

Ttr: 'önskatt'. — r. 15 renaste; Schöldström: 'skö-

naste'. — r. 16 ock; Schöldström: 'snart'. — r. 1

7

*Sin lyckas sol (så i Schöldström); Ttr: 'Sin Sol

lyckligt'.
'— r. 18 skygd; Schöldström: 'sköt'. —

r. 22 *Da capo saknas i Ttr.

r. 18 Astrilds = kärleksgudens; se StU VII s. 40,

anm. till s. 26 r. 12. — r. 22 käpp och krycka:

bröllopsinsignier, se StU III s. 98, anm. till s. 61 r. 7.

S. 206.

N:o 90. Vf jö (Zetthermanska hs s. 24). —
Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 93.
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Impromtut över baket torde vara riktat till damerna

på Fållan (se ovan s. 168}.

r. 6 rast och brak! = stoj och skrammel! — r. 10

margelund, margalunda, margaledes = på mångfal-

digt vis.

s.yor.

N:o q i. Vf jö (Zetthermanska hs s. 27). —
Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 96.

. Även detta impromtu tycks ha tillkommit i den

Zetthermanska kretsen på Fållan (se ovan s. 168}.

r. 5 gorger (fr. gorge) = barmar, bröst.

S. 208.

N:o 92. Vf jö (Zetthermanska hs. s. 12-13).

— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 78-80.

Välkomstsången riktar sig till värden på Fållan,

Magnus Zettherman (se ovan s. 160). Det ohöviska

skämtet om prästen och hästen torde få ses i sam-

band med skaldens irritation över det småaktiga in-

gripande, som Stockholms konsistorium i aug. 1773
företagit mot en av hans dikter (se ovan s. 757).

r. 4 ängsligt= dystert, trist.
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S. 210.

N:o gj. Vf jö (Zetthermanska hs. s. 30-31).
— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 100-101. Till dikten är

där fogad ytterligare en strof, som dock i verk-

ligheten utgör en självständig dikt (Zetthermanska

hs. s. 31) och lyder:

Af ren upriktig siäl

Vi älska
1 wår Värdinna

At Johan rolig finna

Och i sit lugn ma väl

Men vi Johanna prisa

För hushålls vett och mer

I denna lilla visa

Hon våra hjertan ser.
2

Avskedssången är tydligen adresserad till den unga

husföreståndarinnan på Fållan, mamselle Johanna

Berg (se ovan s. iöj), med vilken Magnus Zetther-

man snart därefter ingick sitt tredje äktenskap. Sig-

naturen 'P:exB' låter sig däremot ej med säker-

het dechiffrera. Steffen (a. a. s. 124) har föreslagit

tydningen: »Afsked till mamsell Berg af Pose ge-

nom Bellman.» Om Pose, se ovan s.

r. 8 Follands = Follans.

1 Bor troligen stå: önska.
2 Visan är skriven till mamselle Johanna Berg. Med Johan avses

möjligen kusken i huset, som hette Johan Österman enl. 1770 års

ML (S. S. A.).
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S. 211.

r. 2 vällust= njutning, vällevnad. — r. 7 ett väder

= en vindfläkt.

S. 212.

N:o 94. Vf 36 (Zetthermanska hs. s. 31-32).
— Tryckt i R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthim 1908, s. 1 o 1-1 03.

I den muntra avskedspolonäsen svänga gästerna på
Fållan runt kring Magnus Zettherm an. Änkefru

Norman och hennes dotter Wilhelmina, arkiater Hall-

man och hans hustru samt registrator Pose ha förut

presenterats här. En ny figur är däremot lilla Jancke

(s. 213), vilken torde vara identisk med notarien

Pehr Gustaf ^fancke (f. 1746, d. 1821). Denne,

som var borgmästareson från Linköping, blev e. o.

notarie vid Norrmalms Östra Kämnärsrätt 1 77

1

och erhöll rådmans namn 1799 (Stockholms rådhus

och råd, Sthlm 1918, II s. 279). Han var bosatt i

IVlaria förs., kv. Lappskon, gamla nr 6 (TL 1775,
S. S. A.). Slutligen må nämnas, att de Bellmänner,

som hurra för värden Magnus (s. 213), böra vara

Carl Michael själv och hans yngre broder, extra

kanslisten Johan Arendt Bellman (se StU VII s. Jj),

vilken åren 1772— 73 delade bostad med skalden

på Urvädersgränd (Bellmansstudier V, Sthlm 1 93 1

,

s. 114).

r. 5 vara hjertan förklara — öppna våra hjärtan,

ge uttryck för våra känslor.
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213.

r. 6 *Vi (osäker läsart) saknas i Vf 36, där tom-

rum dock lämnats för ett kort ord.

r. 7 lisa — ge ro och ledighet, bjuda tröst åt.
—

r. 18 vangen — vagnen.
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»Städ, hulda Mor! min fjäder måla» (s. 1-3),

»Så liusnar upp en dag på framtids mörcka
fält» (s. 4-6).

Dessa båda texter ha säkerligen icke sjungits.

»Så samlas Menskj o-Flocken » (s. 7-10),

»Så lefver än med mycken ära» (s. 11-14),

»Förgänglighet, som al-ting leder» (s. 15-17),

»Evas Döttrar, frid och heder» (s. 18-22).

För dessa
.
fyra angivas inga melodier. De ha

icke sjungits.

»Vet, kyske Joseph förlora sin rätt» (s. 23)
1

.

»Min högtärade kära Bror Registrator» (24-27).

Enl. Sondén sjunges den som »På vårt hemman
vi sitta glada och fria» (se StU VII s. ig8 f.). Som
belägg på melodiens förekomst kan ytterligare anföras,

att den användes till en visa »Det är så roligt om
sommaren till att räfsa», upptecknad omkr. 1770 i

1 Melodi ej bekant.

29. — Be lim a 71, Dikter till enskilda. I.
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en sängbok från Svärds )ö (Dala fornsal. Falun) och

i Drakes samling »Svenska folkvisor» (handskrift i

K. B., sign. S. 163), samt att den är tryckt i Abbe

Voglers »Pieces de clavecin» (Sthlm u. ä.) under

titeln »Min far han var en västgöte han han».

»Ädel och högaktad min gunstig Herr Sikter»

(s. 28-30).

Win och Akn uppgiva som melodi »Skåda sin

morgon, sin...». Akn har vid »Fader Apollo och

Astrild, kära du» en melodi, betecknad »Air», av

följande lydelse:

Drake meddelar melodien i en annan version (h. 3

s. 58 f.). Denna återgives i musikbilagan (nr 1) i

bearbetning av Josephsson (efter Carléns uppl., Musik

s. 423 f.), vilken icke är så fri i harmoniskt avseende

som Drakes. Drakes uppteckning visar sambandet med

Akn i rytm och slutfallen i fraserna »min gunstig

Herr Sikter», »skriva eder till». Ursprunget till denna

melodi är icke känt.
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»Kära Bröder! Drick om Wålbergs skål!» (s. 31).

I Win angives som mel.: »Friskt Cammrater lät

oss dricka bra». I Akn står texten som andra strof

till »Kära Bröder, klart och liufligt win », vid vars

början melodi är utskriven med anteckning: »Air:

Walthorns-stycke ». Den är återgiven vid Baccha-

naliska qwäden nr 13: »Käre Bröder, Drickom

Mosis skål» (StU III s. 158-159), och har använts

till ett stort antal texter (se StU III s. ^-^5).

»Så vill du
3
Gud

;
e tt lifsträd rycka» (s. 3 2-3 5).

Dessa »Tankar» ha sannolikt icke sjungits.

»Opp, opp, himla-basuner! » (s. 36-3 8)
1

.

»Tack! min lilla Söta, se Poeten!» (s. 39-46).

Autografen angiver som melodi: »Polonoise».

»Gubben Jonas, Ängslig, matt och sjuk» (s.

41-42).

Den sj unges enl.- Win som »Kära Bröder klart

och ...» eller samma melodi som bl. a. använts till

»Kära bröder, Drickom Wålbergs skål» (jfr ovan).

P. B.-ms. anvisar här en annan melodi av sent

datum, som icke kan vara autentisk. För ifråga-

varande visa hänvisas till melodi, tryckt i StU III

s. 157-159, samt kommentar ibid. s. 44-45.

»I skogen allarm!» (s. 43)
1

.

»Sök en Vän, som giör dig nöije» (s. 44-45)
1

.

1 Bellmans autograf saknar uppgift om melodi. Förmodligen hai

dikten sjungits. Melodi ej bekant.
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»Änglariie i Himla-runden > (s. 46).

I registret till FHS angives: obs. Melod.: »Säg

mig Damon, sacT Lysandra». Dikten skulle sålunda

sjungas på samma melodi som Fr. Ep. nr 54, Baccha-

naliska qwäden nr 5 m. fl. (se StU III s. 26-jo),

vilka samtliga uppvisa samma enkla metriska form

som fru Nordenflychts visa.

»October månad, vet, min Mamsell» (s. 47).

Autografen saknar uppgift om melodi. Sannolikt

skall dikten sjungas. Win anvisar som ton »Så får

på lyckans nåd» {Win III s. 176), vid vilken dock

visas tillbaka på ifrågavarande visa. Melodi ej känd.

»Jag sömnens välde känner» (s. 48-49).

Win och Vhw peka på »Kom, täcka ( Vhw

:

snälla) Källarflickor » , d. v. s. Fr. Sg nr 15. Melodien

är tryckt i StU TI s. 188.

»Nyss se'n stycken och kanoner» (s. 50).

Autografen utsäger intet om melodi. Det är icke

säkert, att denna nyårsönskan är tänkt att sjungas.

»Statt stilla, Vandringsman, bese» (s. 51).

Win visar på »En gång en Herrens Tjenare»

(nedtecknad i Win VIII s. 280), vid vilken någon

melodi ej angivits. Melodi ej känd.

»Du lilla Stoft, som dig nu gömmer» (s. 51-52),

»Ett dygdigt hjerta mera gäller» (s. 54-57),
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»Här sättes nu i grafven neder» (s. 58-60).

I trycken ha för dessa tre dikter ej antytts, att

de skola sjungas.

»Abraham, Gubben, Tänkte mot stubben» (s.

61-62).

Win och Sån uppge som melodi »Se menigheten,

Hör. . .», d. v. s. Fr. Sg nr 3, vilken är tryckt i

StU II s. 173.

»Böljan fräser, brusar, slår» (s. 63-64).

I autografen angives icke melodi. Win visar på
»Ömma känsla, sälla lott», till vilken melodien är

obekant.

»Döm utaf mitt våta öga»^(s. 65)
1

.

»En präst hade fem Barn» (s. 66).

Carlén (I s. XXII) visar upp, att »En far hade

tre barn» sjunges på »Jag fattige lappman». Melodien,

som i äldre tid var den allmänt kända tonen till

Sinclairsvisan, har av Bellman använts till »Se svarta

böljans hvita drägg» (Fr. Sg nr 5 b). Föreliggande

strof använder endast de första 8 takterna. Se StU II

s. 61-64, rörande melodiens användning.

»En saga vill jag sjunga» (s. 67).
r

Dikten har säkerligen sjungits; i Ahi angives: »Air».

1 Melodi ej bekant.
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I P. B. -ms. finnes den här återgivna melodien (jämte

ack.) som nr 36. Frågan om dess äkthet måste tills vidare

lämnas öppen.

$H J-
1

j. J» p
ji

l Arr i ^^i i r ^

må^-^

1—J

»Mäster Urban, matt och mager» (s. 68-69).

J^Az och Vhw hänvisa för melodi till »Sätt ej

vänskap uti våda» {Win Is. 129; tr. i Nya små-

saker till nöje och tidsfördrif, utg. av C. H. Flint-

berg, I, Sthlm 1768, s. 59), på vilken bl. a. Baccha-

naliska qwäden nr 5 sjungits (se kommentar till

»Adams skål i paradiset», StU III s. 26-36).

»När som violen till en polska gnider» (s.

70-71).

Dikten har enl. Win sjungits på samma melodi

som »Aldrig blir den Bruden», som Bellman om-

nämner i »Mantalsskrifninoren » och Envallsson an-

vänder i »Colin och Babet». Melodien, som avtryckts

i StU VI s. 330, måste, om den skall passa till

Bellmans dikt, helt och hållet omgestaltas (se kom-

mentaren, ibid. s. 266).
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»Lat oss alla glasen tömma» (s. 72-73).

Denna skål skall enl. Win sjungas såsom »Lät

oss uti alla safter» {Win I s. 9), vars melodi uppges

vara »Lät oss kocken slå vid öra». Melodi ej känd.

»Vackra sol, välkommen åter» (s. 73-74)
1

.

»Jag sjunger Puttes låf» (s. 75-76).

Detta ode har sannolikt icke sjungits.

»Ack, om jag kunde vara nögd» (s. 77-78)
1

.

»I mitt blod en hemlig smärta» (s. 79-80)
1

.

»Hjelpen den lilla sjuka foten> (s. 81).

Enl. BHB (IV s. 4) och Carlén skall »Klap-

pen i händren» (Bacchi Orden nr 14) sjungas såsom

föreliggande dikt. Samma hänvisning ger P. B.-ms,

som har en melodi av diskutabel äkthet. Den är

tryckt i StU IV s. 243.

»Ack, liufliga stunder! Min Sköna, ett ord»

(s. 82-83)
1

.

»Bäst jag med min Sköna är» (s. 84-85)
1

.

»Bäst Minerva krigs-patentet Venus bär» (s.

86-89)
1

.

»En sak så klar, Att fast man är fattig Kar»

(s. 90-91)
1

.

»Farväl min Herde, jag gråter» (s. 92-93)
1

.

»Jag drömde i natt» (s. 94-95)
1

.

»Så skall då en annan vinna» (s. 96-97)
1

.

»Tiden lider, klockan slår» (s. 98-99)
1

.

1 Bellmans autograf saknar uppgift om melodi. Förmodligen har

dikten sjungits. Melodi ej bekant.
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»Vij gamla Kärngar, Gunhild, Brita, Clara»

(s. 101-103).

Den egenhändigt utskrivna visan bär som rubrik:

»Polonoise »

.

»Vänskap bedrager, Kärlek är svåger» (s. 104
•105)'.

»Apollo, god morgon, och Clio, god dag!»

(s. 106).

Ingen av handskrifterna ger någon upplysning 0111

melodi. Sannolikt har dikten sjungits. I P. B.-ms.

finnes en melodi (se E. Sundström, Ny Bellmans-

musik, Sv. tidskr. för musikforskning ,1927, s. 172),

vilken synes vara av sent datum — uppåtgående

septimintervall i senare delen — och fördenskull

återgives nedan utan text.

Allegretto.

1 rUJrlJJJ Ijjj IJ^Nr^

j ^ J 1

. ni,,tum
»Drottningen utaf Arabien, Fru till många
juveler» (s. 107-108).

1 Bellmans autograf saknar uppgift om melodi. Förmodligen har

dikten sjungits. Melodi ej bekant.
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Dikten har säkerligen sjungits på melodien »Joachim

uti Babylon» (Fr. Sg nr 41), StU II s. 219.

»Rätt nu dragés skrindan ur skjulen» (s. 110

-no.
Win och Vhw föreskriva som melodi »Hade jag

6000 daler» (Fr. Sg nr 14), StU II s. 187.

»Jag ser naturens under» (s. 112)
1

.

»Hundarna de tolka uppå sitt vis» (s. 113).

Det är ovisst, om denna strof tänkts som en sång.

»I usla Skyttar, Si haren han flyttar» (s. 113

-114).

Eichhorn (EU II s. 23) har iakttagit likheten i

uppbyggnaden av denna strof och »Biåsen nu alla»

(Fr. Ep. nr 25). Melodien, i Åkn kallad »Air: Valdt-

horns-stycke», finnes även i samtida nedskrift i en

sångbok, som ingår i E. Wensters donation till

Akademiska kapellet (sign.: Ä4, L. U. B.), och är

omtryckt i StU I s. 308-309.

»Sjelfva dagen med sin dimma» (s. 115-116)
1

.

»Jag såg en fisk, godtår, Kamrater! » (s. 117)
1

.

»I röst, i pipa och i strängar» (s. 118)
1

.

»I enslighet jag sitter» (s. 119).

Det är ovisst, om dikten har sjungits.

1 Melodi ej bekant.
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»I dag vandrar Guntlack i kedjor och jern»

(s. 120).

Enl. Sdn sj unges denna dikt som »Philemon dref

ut» [sina får i en äng], Dalins populära kväde,

som föredrogs på den »gamla dalvisans melodi»

(»Om sommaren sköna»). Bellman har använt denna

melodi till »Och werlden är ängslig och tiden är

swår» (Bacchanaliska qwäden nr 2) m. fl. (se StU III

s. 18-26).

»Milda sol! din klara strimma» (s. 121-122) 1

.

»En fattig Supplicant ur gruset jag fram-

drager» (s. 123),

»Solen är väl fästad i det höga» (s. 125),.

»Nytt sorl begyns kring Paphos' ängar» (s. 126),

»Je me souviens fort bien» (s. 127).

Dessa fyra strofer ha säkerligen icke sjungits.

»Den 19. hujus, kl. 3. quart till tu» (s. 134-135)

och »Lef nu väl, min värdaste Gynnare och

Patron!» (s. 137).

Dessa dikter ha säkerligen icke avsetts för sång.

»Ingen trädgård mera fager» (s. 141-142).

Till denna och följande dikt ange textkällorna

inga melodihänvisningar. P. B-ms. upptager som nr 102

en melodi med denna text, om vars ursprung intet

1 Melodi ej bekant.
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är bekant (E. Sundström a. a. s. 178). Troligen är

det en ny komposition. Särskilt takt 3-4 (sextsprånget

och förhållningen) ger anledning att draga melodiens

äkthet i tvivelsmål. (Ack. medtages icke här.)

. q Andante.

fH Ji
f I j J j.J' i Ji V | J -^^

|¥ jj FF i r ^J?j,^ j^ i

jjJ^

P rr p-piffi>J'iJj yu.^Nt
»Rom: Co: Gall: Ef:» (s. 142-143).

I P. B-ms. (jfr föreg.) finnes som nr 77 en »Marcia»,

som uppges vara tysk melodi. Ingenting i dikten

talar mot att en marsch skulle kunna användas.

Huruvida den nedan återgivna melodien ursprungligen

har kommit till användning, återstår att avgöra.

A , Marcia.

U > r p 1

-p j» ^

(T J>|J 7 J)|

—£=Ff-^É=

J=N^J

4
1,

r ? ^=PP
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»Tag ditt glas» (s. 144-145).

Denna dikt har säkerligen sjungits på den mycket

kända melodien av »Gustafs skål», tryckt i StU VII

5. 207, som Bellman använt till ett antal dikter,

se kommentaren, ibid. s. 191-195.

»Glad och rörd din födslotimma» (s. 146).

Det är föga troligt, att dikten sjungits.
1

»Välborne gråstens-mur, högädle tegelstenar!»

(s. 147-148).

Detta »Tal» har förmodligen icke tänkts med
musik.

»Abbée Michelessi, bästa Vän 'mitt hierta

känner» (s. 1 49-1 5 2).

P. B-ms. (E. Sundström a. a. s. 171) återger denna

dikt på samma melodi som Fredmans Epistel nr 69,

»Se Dansmästarn Mollberg, Bröder», StU I s. 364,
vilket är möjligt, om åttondelsvärden införes i takt 9,

10, 13 och 14. Det är tänkbart, att ifrågavarande

dikt föredragits på denna melodi; ingen av hand-

skrifterna giVer dock direkt stöd åt detta antagande.

För ett samband med Fr. Ep. nr 69 talar det faktum,

att dikten skrivits vid ungefär samma tid som denna.

»Flyt då fram, Neptuni snäcka» (s. 153).

Till detta »Sångstycke» har melodien ej stått att

anträffa. Någ;on aria ur »Thetis och Pelée» kan icke

komma i fråga.

»Mitt öga ser en storm föröda» (s. 154-155).

Ej troligt att dikten sjungits.
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»Vid Jofus blixt ncb dån» (s. 156).

Dikten har förmodligen icke haft melodi.

»Sjung och läs» (s. 157-159).

Denna dikt har med säkerhet sjungits som »Gustafs

skål»; jfr ovan vid »Tag ditt glas» (s. 144-145).

»Ack mitt hus är tomt och öde» (s. 1 60-1 61).

I en sångbok, som ingår i E. Wensters donation

(Akademiska kapellet, L. U. B., sign. Ä4), före-

. kommer den i musikbilagan här som nr 2 meddelade

melodien under beteckning: »Grafskrift par Bellman.

Ack mitt hus». Handskriften innehåller ett tiotal

andra melodier, som tillhöra Bellmans repertoar, flera

av dem med begynnelseorden utsatta. Vid jämförelse

med Ahlströms versioner visa sig dessa melodier,

som torde upptecknats omkr. 1775, både korrekta

och tillförlitliga. Ursprunget till ifrågavarande melodi

har icke kunnat bestämmas.

»Roliga Folla Ditt värde
j
ag vet » (s. 163-164)

1
.

»Nyss vid en bakugn såg jag stå» (s. 170)
1

.

»Så myllas nu det stoft bland gruset» (s. 172

-173).

Det är ej troligt, att denna dikt har sjungits.

»Jofur i Tartarens dimma» (s. 174-175)
1

.

1 Melodi ej bekant.
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»Jag, en Pin cl i V är c k- gesäll » (s. 176).

Melodi ej bekant. Av citatet »Mamsell Ulla! märck

Mamselle » lockas man att ställa samman dikten med
melodien till Fr. Ep. nr 49. Det är ovisst, om den

använts. I så fall har det räckt med de första 1 6 av

melodiens 24 takter; i takt 4 och 12 utfylles pausen

med åttondelsnot c.

»Nej, hvar för somnar jag, hvi skall mitt öga

blunda?» (177-186).

Denna dikt skall sannolikt icke sjungas.

»Med bön och sorglig ton» (s. 1 7 9)
1

.

»Ut till sjös, ty nu är tider» (s. 180-182) 1
.

»Fäll åran ner» (s. 183-185).

Dikten har säkerligen sjungits på samma melodi

som »Gustafs skål»; jfr ovan: »Tag ditt glas» (s.

144-145).

»Ack, hvad det smakar» (s. 186).

Som melodi angives endast: »Menuette».

»Iris, fordom en Herdinna» (s. 188-189) 1
.

»Jag blir bestört, när jag dig saknar» (s. 190

-19O 1
.

»Astrild en gång förde» (s. 192-194).

Enl. Ttr sj unges den som »Menuetto di Espagne»,

1 Melodi ej bekant.
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en obekant melodi, som ej är identisk med »Folies

d
?

Espagne »

.

»Astrild är en Monark» (s. 195-196).

Handskriften angiver »Menuette» som melodi.

»Förr skall solen sluta skina» (s. 197),

»Hör nu på en liten visa» (s. 200-201).

För dessa dikter äro melodier ej kända. Möjligen

kan Bellman ha använt melodien till »Ack, mitt

hus ...» (musikbilagan nr 2), som ofta åberopas i

skillingtryck. Detsamma kan sägas om andra dikter

från samma tid, bl. a. de här upptagna »Kära Barn ...»

(s. 206) och »Ändtligt ses. . .» (s. 210-2 1 1).

»Säll den, ja hundra trefaldt säll» (s. 202)
1

.

»Kom till källan neder» (s. 204-205).

Ttr anger ingen melodi. Förmodligen har den

sjungits på samma melodi som »Astrild en gång

förde» (s. 192-194), som är inskriven 2 s. längre

fram i samma volym, vid vilken hänvisas till den

okända »Menuetto di Espagne».

»Kära Barn, kom skynda eder» (s. 206).

Melodi ej bekant. Jfr ovan anmärkningen vid

»Förr skall solen sluta skina» (s. 197).

»Plump, plump, plump, si, huru jag plumpar»
(s. 207)

1
.

»Rätt ängsligt, jag svär!» (s. 208)
1

.

1 Melodi ej bekant.
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»Ändtligt ses den sol upprinna 5 (s. 210-21 1).

Melodi ej bekant. Jfr ovan anmärkningen vid

»Förr skall solen sluta skina» (s. 197).

»Tågom alla nu i ringen, och låt oss muntra
vara» (s. 212-214).

Handskriften uppger som melodi »Polonäs». Det

är icke känt, vilken melodi som åsyftas.

Å. v.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

(Se ock s. J-7.)

Atterbom = P. D. A. Atterbom, Svenska siare och

skalder VI: 1 (21a uppl.), Örebro 1863.

BHB == Bacchi Hand-Biblioteqiie eller nya Tidsfördrif

pä Gäldstufuan [utg. av O. Kexél], I-IV, Sthlm

1784-86.

Björkman = A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

1892.

BPA = Bellmans Poetiska Arbeten till är IJJ2 [utg.

av G. E.. Klemming], Sthlm 1872.

Carlén === Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg.' av J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [185 5
-]i86i .

Dalin — A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Sthlm 1850-53.

Drake, Anm. = Musik till Valda skrifter af Carl

Michael Bellman, arr. och med anmärkningar ^av

E. Drake, Sthlm 1836-37.

Eichhorn === Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny
samling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm [1876-]

i8 77 :

30. — Bellman, Dikter till enskilda. I.



2J4 Förteckning på använda förkortningar

Elers = Elers, Stockholm, I-IV, Sthlm 1 800-01.

Flodmark, B. u. == J. Flodmark, Bellmansmelodiernas

urspruag, Sthlm 1882.

Fr. Ep. === Fredmans Epistel.

Fr. Sg = Fredmans Sång.

Hellquist= E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

ny uppl., Lund [1935-J1939.

Malmström — C. G. Malmström, Sveriges politiska his-

toria från konung Karl XII:s död till statshvälf-

ningen 1772, andra uppl., I-VI, Sthlm 1 893-1 901.

ML = Mantalslängd.o

Modée — R. G. Modée, Utdrag utur . . . Publique

Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner

ock Publicationer . . . [för tiden 1718-94], I-XV +
ett registerband, Sthlm 1 742-1829.

P. B.-ms. == den Sällskapet Par Bricole tillhöriga

musikhandskriften med bellmansmelodier; se ovan

s. 9 .

SAOB == Ordbok öfver svenska språket, utg. av Svenska

Akademien, I-XV, Lund 1 898-1 939.

Sondén= Valda skrifter af Carl Michael Belliuan [utg.

av P. A. Sondén], I-VI, Sthlm 1835-36.

StU = föreliggande Standardupptaga.

TL= Taxeringslångd.

Westes Lex.=£. W. Weste, Svenskt och Fransyskt

Lexicon, I-II, Sthlm 1807.



Fört eckni ng pä använda förkortningar

K. A. = Kammararkivet.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

L. U. B. = Lunds Universitetsbibliotek.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A. = Stockholms Stadsarkiv.

U. U. B. == Uppsala Universitetsbibliotek.
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ANMÄLAN.

Annu ett och ett halvt sekel efter Carl Michael

Bellmans död saknas en fullständig, allsidigt

kommenterad upplaga av hans samlade skrifter. Den
hittills fullständigaste bellmansupplagan, den Carlénska,

som utkom för 80 år sedan, är alldeles utgången ur

bokhandeln och kan i varje fall icke av vår tid

godtagas som en diktaren värdig standardedition.

Det 19 1 9 bildade Bellmanssällskapet, vilkets ända-

mål är »att främja och sprida kännedom om Carl

Michael Bellman, hans diktning och hans tid», har

fattat som en uppgift att söka gälda den skuld,

vari svensk kultur genom sagda försummelse häftar

till skaldens minne, och beslutat ombesörja utgivandet

av en standardupplaga av hans verk. I detta syfte

har sällskapet tillsatt en särskild redaktionskommitté,

bestående av professorerna Henrik Schuck, Martin

Lamm och Erik Noreen.

Då bellmansdiktens egenart emellertid endast kan

fullt förstås av den, som äger kännedom om den

miljö, som är diktvärldens reella underlag, förses edi-

tionen med en brett lagd, sakförklarande kommentar.

Musiktexten blir även kommenterad med undersökningar

om melodiernas ursprung etc.

Upplagan skall omfatta skaldens samtliga verk.

Hittills ^1942) föreligga 8 volymer, nämligen Fred-

mans Epistlar, Fredmans Sånger, Bacchanaliska

Qwäden och En stuf rim, Bacchi Orden, Bacchi

Tempel, Dramatiska arbeten, Dikter till Gustaf
III och konungahuset samt Dikter till enskilda I.

ALBERT BONNIER.










